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ΙΟΛΟΓΙΜΟ τησ 31/12/2019

ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ
Ενςώματα πϊγια ςτοιχεύα
Επενδύςεισ ςε ακύνητα
Άυλα περιουςιακϊ ςτοιχεύα
υμμετοχϋσ ςε ςυνδεδεμϋνεσ επιχειρόςεισ
Λοιπϊ μη κυκλοφορούντα περιουςιακϊ ςτοιχεύα
Αποθϋματα
Απαιτόςεισ από πελϊτεσ
Λοιπϊ κυκλοφορούντα περιουςιακϊ ςτοιχεύα
ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ

31/12/2019

31/12/2018

361.058,60
0,00
231.659,66

211.405,14
0,00
72.316,44

1.530.000,00
27.967,96
0,00
226.224,46

1.282.200,00
18.472,25
0,00
140.906,50

234.206,92

82.215,17

2.611.117,60 1.807.515,50

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΗ & ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ
Μετοχικό Κεφϊλαιο (α)

2.362.675,00

1.643.600,00

Λοιπϊ ςτοιχεύα Καθαρόσ Θϋςησ (β)

-93.709,14

-43.897,21

2.268.965,86

1.599.702,79

Μακροπρόθεςμεσ δανειακϋσ υποχρεώςεισ
Προβλϋψεισ / Λοιπϋσ μακροπρόθεςμεσ υποχρεώςεισ
Βραχυπρόθεςμεσ δανειακϋσ υποχρεώςεισ
Λοιπϋσ βραχυπρόθεςμεσ υποχρεώςεισ

115.391,19
70.296,41
59.990,69
96.473,45

0,00
58.673,57
0,00
149.139,14

ύνολο υποχρεώςεων (δ)

342.151,74

207.812,71

ύνολο Καθαρόσ Θϋςησ (γ) = (α) + (β)

ΤΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΗ & ΤΠΟΦΡΕΩΕΩΝ (γ) + (δ)
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ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ κατϊ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ

Κύκλοσ εργαςιών (καθαρόσ)
Κόςτοσ πωλόςεων
Μικτό αποτϋλεςμα
Λοιπϊ ςυνόθη ϋςοδα
Έξοδα διούκηςησ
Έξοδα διϊθεςησ
Λοιπϊ ϋξοδα και ζημιϋσ

2019
1.097.262,00
-878.920,77
218.341,23
0,00

2018
829.292,45
-632.872,52
196,419,93
198,00

218.341,23
-121.134,13
-128.397,71
-253,58

196.617,93
-87.992,38
-93.268,69
-752,42

0,00

8,03

Λοιπϊ ϋςοδα και κϋρδη
Κϋρδη & ζημύεσ από διϊθεςη μη
κυκλοφορούντων ςτοιχεύων
Αποτελϋςματα προ τόκων και φόρων
Πιςτωτικού τόκοι και ςυναφό ϋςοδα

0,00

0,00

-31.444,19
0,22

14.612,47
0,07

Φρεωςτικού τόκοι και ςυναφό ϋξοδα
Αποτϋλεςμα προ φόρων
Υόροι ειςοδόματοσ
Αποτϋλεςμα χρόςησ μετϊ από φόρουσ

-6.942,40
-38.386,37
2.192,96
-36.193,41

-461,96
14.150,58
-2.654,99
11.495,59

Προςϊρτημα επύ των χρηματοοικονομικών καταςτϊςεων
τησ 31ησ Δεκεμβρύου 2019
(ύμφωνα με όςα προβλϋπονται ςτο ϊρθρο 29 του Ν.4308/2014)
1. Πληροφορύεσ ςχετικϋσ με την Εταιρεύα
α) Επωνυμύα: FONEMED ΕΛΛΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΦΗ ΣΗΛΕΥΩΝΙΚΩΝ
ΤΠΗΡΕΙΩΝ
β) Νομικόσ τύποσ: Ανώνυμη εταιρεύα.
γ) Περύοδοσ αναφορϊσ: 1.1.2019 - 31.12.2019
δ) Διεύθυνςη τησ ϋδρασ: εβαςτουπόλεωσ 150, Αθόνα, Σ.Κ. 115 26
ε) Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 004225401000
ςτ) Η διούκηςη εκτιμϊ ότι η παραδοχό τησ ςυνεχιζόμενησ δραςτηριότητασ εύναι
ενδεδειγμϋνη για την κατϊρτιςη των χρηματοοικονομικών καταςτϊςεων.
ζ) Η εταιρεύα ανόκει ςτην κατηγορύα μικρό οντότητα.
η) Η διούκηςη δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικϋσ καταςτϊςεισ ϋχουν καταρτιςτεύ ςε
πλόρη ςυμφωνύα με τον παρόντα νόμο.
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θ) Σα ποςϊ των χρηματοοικονομικών καταςτϊςεων εκφρϊζονται ςε ευρώ, που
αποτελεύ το λειτουργικό νόμιςμα τησ Εταιρεύασ.
ι) Σα ποςϊ δεν ϋχουν ςτρογγυλοποιηθεύ εκτόσ αν αναφϋρεται διαφορετικϊ.
2. Παρϊγοντεσ που θϋτουν ςε κύνδυνο την προοπτικό τησ Εταιρεύασ ωσ ςυνεχιζόμενησ
δραςτηριότητασ
Η Εταιρεύα διενόργηςε ςχετικό αξιολόγηςη και δεν εντόπιςε παρϊγοντεσ που θϋτουν ςε
κύνδυνο την προοπτικό τησ ωσ ςυνεχιζόμενη δραςτηριότητα.
3. Λογιςτικϋσ αρχϋσ και μϋθοδοι
Η ςύνταξη των οικονομικών καταςτϊςεων προώποθϋτει την ϊςκηςη κρύςησ και την
διενϋργεια εκτιμόςεων από την διούκηςη, τα οπούα επηρεϊζουν την εφαρμογό των λογιςτικών
πολιτικών, τα αναγνωριζόμενα ποςϊ των εςόδων, εξόδων, περιουςιακών ςτοιχεύων,
υποχρεώςεων και γνωςτοποιόςεων. Αυτϋσ οι εκτιμόςεισ και παραδοχϋσ βαςύζονται ςτην
εμπειρύα του παρελθόντοσ και ςε λοιπούσ παρϊγοντεσ που θεωρεύται ότι εύναι εύλογα για τισ
περιςτϊςεισ. Σα πραγματικϊ γεγονότα όμωσ, μπορεύ να διαφϋρουν από αυτϋσ τισ εκτιμόςεισ.
Οι εκτιμόςεισ και οι ςχετικϋσ παραδοχϋσ επανεκτιμούνται ςε ςυνεχό βϊςη.
Οι λογιςτικϋσ εκτιμόςεισ γύνονται κυρύωσ για τον υπολογιςμό των αποςβϋςεων των
παγύων, τισ ςυμμετοχϋσ, την απομεύωςη των απαιτόςεων, τισ προβλϋψεισ και την εκτύμηςη
τησ εύλογησ αξύασ εφόςον επιλϋγεται η εφαρμογό τησ.

3.1. Ακολουθούμενεσ λογιςτικϋσ αρχϋσ και μϋθοδοι
Η εταιρεύα για τα επιμϋρουσ ςτοιχεύα των χρηματοοικονομικών καταςτϊςεων εφαρμόζει
τισ ακόλουθεσ λογιςτικϋσ αρχϋσ και μεθόδουσ, ςτα πλαύςια τησ βαςικόσ αρχόσ του
δουλευμϋνου.
3.1.1. Ενςώματα πϊγια περιουςιακϊ ςτοιχεύα
α) Αρχικό καταχώριςη
Σα ενςώματα πϊγια περιουςιακϊ ςτοιχεύα καταχωρύζονται αρχικϊ ςτο κόςτοσ κτόςεωσ,
το οπούο περιλαμβϊνει κϊθε δαπϊνη που απαιτεύται για να ϋλθει το ςτοιχεύο ςτην παρούςα
κατϊςταςη ό θϋςη ό επιδιωκόμενη χρόςη.
β) Μεταγενϋςτερη αποτύμηςη
Μεταγενϋςτερα τησ αρχικόσ καταχωρύςεωσ πϊγια περιουςιακϊ ςτοιχεύα αποτιμούνται
ςτο αποςβϋςιμο κόςτοσ (αρχικό κόςτοσ κτόςεωσ, πλϋον κϊθε μεταγενϋςτερη δαπϊνη που
πληρού τον οριςμό του περιουςιακού ςτοιχεύου, μεύον ςωρευμϋνεσ αποςβϋςεισ και ζημύεσ
απομειώςεωσ).
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Οι αποςβϋςεισ των ενςωμϊτων παγύων υπολογύζονται με την ςταθερό μϋθοδο μϋςα ςτην
ωφϋλιμη ζωό τουσ, η οπούα εκτιμόθηκε ωσ ακολούθωσ:
Κατηγορύα ενεργητικού επιχεύρηςησ

Ωφϋλιμη
Ζωό

Κτύρια, καταςκευϋσ, εγκαταςτϊςεισ, βιομηχανικϋσ και ειδικϋσ εγκαταςτϊςεισ, μη
κτιριακϋσ εγκαταςτϊςεισ, αποθόκεσ και ςταθμού, περιλαμβανομϋνων των
παραρτημϊτων τουσ (και ειδικών οχημϊτων φορτοεκφόρτωςησ)

25

Εδαφικϋσ εκτϊςεισ που χρηςιμοποιούνται ςε εξόρυξη και λατομεύα, εκτόσ αν
χρηςιμοποιούνται για τισ υποςτηρικτικϋσ δραςτηριότητεσ εξόρυξησ

20

Μϋςα μαζικόσ μεταφορϊσ, περιλαμβανομϋνων αεροςκαφών, ςιδηροδρομικών
ςυρμών, πλούων και ςκαφών

20

Μηχανόματα, εξοπλιςμόσ εκτόσ Η/Τ και λογιςμικού

10

Μϋςα μεταφορϊσ ατόμων

6,25

Μϋςα μεταφορϊσ εμπορευμϊτων («εςωτερικϋσ εμπορευματικϋσ μεταφορϋσ» )

8,33

Άυλα ςτοιχεύα και δικαιώματα και ϋξοδα πολυετούσ απόςβεςησ

10

Εξοπλιςμόσ Η/Τ, κύριοσ και περιφερειακόσ και λογιςμικό

5

Λοιπϊ πϊγια ςτοιχεύα τησ επιχεύρηςησ

10

Εξοπλιςμόσ και όργανα, που χρηςιμοποιούνται για τισ ανϊγκεσ εκτϋλεςησ
επιςτημονικόσ και τεχνολογικόσ ϋρευνασ.
Ωσ εξοπλιςμόσ και όργανα που χρηςιμοποιούνται για τισ ανϊγκεσ εκτϋλεςησ τησ
επιςτημονικόσ και τησ τεχνολογικόσ ϋρευνασ, θεωρεύται αυτόσ, που περιγρϊφεται
ςτο ςχετικό ϊρθρο τησ κοινόσ υπουργικόσ απόφαςησ του ϊρθρου 22Α.

40

Ζημύα απομειώςεωσ καταχωρύζεται όταν εκτιμϊται ότι η λογιςτικό αξύα του ςτοιχεύου
ϋχει υπερβεύ την ανακτόςιμη αξύα του.
Οι λογιςτικϋσ αξύεσ των πϊγιων περιουςιακών ςτοιχεύων τησ Εταιρεύασ ελϋγχονται για
απομεύωςη όταν υπϊρχουν ενδεύξεισ ότι οι λογιςτικϋσ αξύεσ τουσ εύναι μεγαλύτερεσ από τισ
ανακτόςιμεσ. την περύπτωςη αυτό υπολογύζεται η ανακτόςιμη αξύα των πϊγιων
περιουςιακών ςτοιχεύων και αν οι λογιςτικϋσ αξύεσ υπερβαύνουν την εκτιμώμενη ανακτόςιμη
αξύα, η ςχετικό διαφορϊ καταχωρύζεται ωσ ζημύα απομεύωςησ ςτην κατϊςταςη
αποτελεςμϊτων. Σο ανακτόςιμο ποςό των περιουςιακών ςτοιχεύων εύναι το μεγαλύτερο
μεταξύ τησ εύλογησ αξύασ (μεύον τα απαιτούμενα για την πώληςη ϋξοδα) και τησ αξύασ
χρόςεωσ αυτών.
γ) Διαγραφό
Σα ενςώματα πϊγια ςτοιχεύα διαγρϊφονται κατϊ την πώληςό τουσ ό αν η Εταιρεύα δεν
αναμϋνει μελλοντικϊ οικονομικϊ οφϋλη από τη χρηςιμοπούηςό τουσ ό την πώληςό τουσ.
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3.1.2. Άυλα πϊγια περιουςιακϊ ςτοιχεύα
Σα ϊυλα πϊγια περιουςιακϊ ςτοιχεύα περιλαμβϊνουν ϊδειεσ – παραχωρόςεισ δικαιώματα, λογιςμικϊ προγρϊμματα, εμπορικϋσ επωνυμύεσ και εμπορικϊ ςόματα.
Η αξύα των αδειών – παραχωρόςεων - δικαιωμϊτων περιλαμβϊνει το κόςτοσ κτόςεωσ
των εν λόγω ςτοιχεύων, καθώσ και κϊθε δαπϊνη που ϋχει μεταγενϋςτερα πραγματοποιηθεύ για
την επϋκταςη τησ διϊρκειασ τησ ιςχύοσ τουσ, μειωμϋνη κατϊ το ποςό των ςωρευμϋνων
αποςβϋςεων και απομειώςεων τησ αξύασ τουσ.
Η αξύα των λογιςμικών προγραμμϊτων περιλαμβϊνει το κόςτοσ αγορϊσ λογιςμικών
προγραμμϊτων καθώσ και κϊθε δαπϊνη που ϋχει πραγματοποιηθεύ προκειμϋνου αυτϊ να
τεθούν ςε καθεςτώσ λειτουργύασ, μειωμϋνη κατϊ το ποςό των ςωρευμϋνων αποςβϋςεων και
τυχόν απομειώςεων τησ αξύασ τουσ. ημαντικϋσ μεταγενϋςτερεσ δαπϊνεσ κεφαλαιοποιούνται
ςτα λογιςμικϊ προγρϊμματα όταν προςαυξϊνουν την απόδοςη τουσ πϋραν των αρχικών
προδιαγραφών.
Η απόςβεςη των αδειών – παραχωρόςεων - δικαιωμϊτων λογύζεται βϊςει τησ ςταθερόσ
μεθόδου αποςβϋςεωσ εντόσ τησ περιόδου ιςχύοσ τουσ. Η απόςβεςη των λογιςμικών
προγραμμϊτων λογύζεται βϊςει τησ ςταθερόσ μεθόδου αποςβϋςεωσ ςε 5 ϋτη.
Σα εμπορικϊ ςόματα δεν αποςβϋνονται καθώσ θεωρεύται ότι δεν ϋχουν οριςμϋνη
διϊρκεια ωφϋλιμησ ζωόσ, υπόκεινται όμωσ ςε ετόςιο ϋλεγχο απομειώςεωσ τησ αξύασ τουσ.
Η απόςβεςη όλων των ανωτϋρω ςτοιχεύων περιλαμβϊνεται ςτην κατϊςταςη
αποτελεςμϊτων.
3.1.3. Φρηματοοικονομικϊ περιουςιακϊ ςτοιχεύα
3.1.3.1. υμμετοχϋσ
Οι ςυμμετοχϋσ παρακολουθούνται ςτο κόςτοσ κτόςεωσ υποκεύμενεσ ςε ϋλεγχο
απομειώςεωσ τησ αξύασ τουσ όταν υπϊρχουν ενδεύξεισ ό γεγονότα που υποδεικνύουν ότι η
λογιςτικό αξύα τουσ ενδϋχεται να μην εύναι ανακτόςιμη. Ζημύεσ απομειώςεωσ καταχωρύζονται
όταν η λογιςτικό αξύα των ςυμμετοχών υπερβαύνει την ανακτόςιμη αξύα τουσ. Ωσ ανακτόςιμη
αξύα θεωρεύται η αξύα χρόςεωσ που εύναι η παρούςα αξύα των αναμενόμενων μελλοντικών
χρηματοροών από την ςυμμετοχό, ςτην επόμενη πενταετύα και τησ υπολειμματικόσ τησ αξύασ
ςτο τϋλοσ τησ πενταετύασ.
3.1.3.2. Λοιπϊ χρηματοοικονομικϊ περιουςιακϊ ςτοιχεύα
α) Αρχικό καταχώριςη
Όλα τα χρηματοοικονομικϊ περιουςιακϊ ςτοιχεύα καταχωρύζονται αρχικϊ ςτο κόςτοσ
κτόςεωσ, δηλαδό ςτο κόςτοσ που απαιτόθηκε για την απόκτηςη τουσ. Σο κόςτοσ κτόςεωσ
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περιλαμβϊνει το ςύνολο των ταμειακών διαθεςύμων (ό ταμειακών ιςοδύναμων) ό την εύλογη
αξύα ϊλλου ανταλλϊγματοσ που διατϋθηκε για την απόκτηςη, πλϋον δαπϊνεσ αγορϊσ.
β) Μεταγενϋςτερη αποτύμηςη
Μεταγενϋςτερα τησ αρχικόσ καταχωρύςεωσ, τα χρηματοοικονομικϊ περιουςιακϊ
ςτοιχεύα αποτιμούνται ςτο κόςτοσ κτόςεώσ τουσ (ονομαςτικϊ ποςϊ) μεύον τυχόν ζημύεσ
απομειώςεωσ, εκτόσ από τα ϋντοκα χρηματοοικονομικϊ περιουςιακϊ ςτοιχεύα, τα οπούα, όταν
τα ποςϊ, ο χρόνοσ λόξεώσ τουσ ό το επιτόκιο εύναι ςημαντικϊ, αποτιμούνται ςτο αποςβϋςιμο
κόςτοσ με τη μϋθοδο του πραγματικού επιτοκύου (ό με τη ςταθερό μϋθοδο).
Ζημύα απομειώςεωσ προκύπτει όταν η λογιςτικό αξύα του ςτοιχεύου εύναι μεγαλύτερη
από το ποςό που η οντότητα εκτιμϊ ότι θα ανακτόςει από το ςτοιχεύο αυτό.
Σο ποςό που η οντότητα εκτιμϊ ότι θα ανακτόςει από ϋνα χρηματοοικονομικό
περιουςιακό ςτοιχεύο εύναι το μεγαλύτερο από:
 Σην παρούςα αξύα του ποςού που εκτιμϊται ότι θα ληφθεύ από το περιουςιακό
ςτοιχεύο, υπολογιζόμενη με τη χρόςη του αρχικού πραγματικού επιτοκύου.
 Σην εύλογη αξύα του ςτοιχεύου, μειωμϋνη με το απαιτούμενο κόςτοσ πωλόςεωσ.
Οι ζημύεσ απομειώςεωσ καταχωρύζονται ςτην κατϊςταςη αποτελεςμϊτων και
αναςτρϋφονται ωσ κϋρδη ςε αυτό, όταν οι ςυνθόκεσ που τισ προκϊλεςαν πϊψουν να
υφύςτανται. Αναςτροφό γύνεται μϋχρι τησ αξύασ που θα εύχε το ςτοιχεύο, εϊν δεν εύχε
καταχωριςτεύ ζημύα απομειώςεωσ.
Σα δϊνεια και οι απαιτόςεισ που εκφρϊζονται ςε ξϋνο νόμιςμα αποτιμούνται με την
ιςοτιμύα του ξϋνου νομύςματοσ κατϊ την ημερομηνύα του ιςολογιςμού. Οι ςχετικϋσ
ςυναλλαγματικϋσ διαφορϋσ καταχωρύζονται ςτα αποτελϋςματα.
γ) Διαγραφό
Ένα χρηματοοικονομικό περιουςιακό ςτοιχεύο διαγρϊφεται όταν και μόνον όταν
εκπνεύςουν τα ςυμβατικϊ δικαιώματα επύ των ταμιακών ροών του ςτοιχεύου ό
μεταβιβαςτούν ουςιαςτικϊ όλοι οι κύνδυνοι και τα οφϋλη που προκύπτουν από την κυριότητα
του ςτοιχεύου αυτού.
3.1.4. Υόροι ειςοδόματοσ
3.1.4.1. Σρϋχων φόροσ
Ο τρϋχων φόροσ ειςοδόματοσ περιλαμβϊνει:
 Σον φόρο ειςοδόματοσ που προκύπτει με βϊςη τισ διατϊξεισ τησ εκϊςτοτε
ιςχύουςασ φορολογικόσ νομοθεςύασ.
 Σον φόρο ειςοδόματοσ και τισ προςαυξόςεισ που προκύπτουν από τον φορολογικό
ϋλεγχο.

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τη τρήση
από 1η Ιανοσαρίοσ έως 31η Δεκεμβρίοσ 2019

9

Οι διαφορϋσ του φορολογικού ελϋγχου, καταχωρύζονται ςτην κατϊςταςη
αποτελεςμϊτων τησ χρόςεωσ, κατϊ την οπούα βεβαιώνονται από τισ φορολογικϋσ
αρχϋσ και γύνονται αποδεκτϋσ από την Εταιρεύα.
3.1.4.2. Αναβαλλόμενοι φόροι
Αναβαλλόμενοι φόροι προκύπτουν όταν υπϊρχουν προςωρινϋσ (αναςτρϋψιμεσ)
διαφορϋσ μεταξύ λογιςτικόσ αξύασ και φορολογικόσ βϊςεωσ ςτοιχεύων του ιςολογιςμού.
Η εταιρεύα δεν ϋχει επιλϋξει την καταχώριςη αναβαλλόμενων φόρων.
3.1.5. Προκαταβολϋσ και λοιπϊ μη χρηματοοικονομικϊ περιουςιακϊ ςτοιχεύα
Οι προκαταβολϋσ δαπανών καταχωρύζονται αρχικϊ ςτο κόςτοσ κτόςεωσ
(καταβαλλόμενα ποςϊ) και αποτιμούνται μεταγενϋςτερα ςτο αρχικό κόςτοσ κτόςεωσ, μεύον
τα χρηςιμοποιηθϋντα ποςϊ βϊςει τησ αρχόσ του δουλευμϋνου και τυχόν ζημύεσ απομειώςεωσ.
Η απομεύωςη των προκαταβολών δαπανών αναφϋρεται ςτην περύπτωςη ςτην οπούα ο λόπτησ
του ςχετικού ποςού δεν εύναι ςε θϋςη ούτε να εκπληρώςει την δϋςμευςη που ανϋλαβε ούτε να
επιςτρϋψει το υπόλοιπο του ποςού.
Σα λοιπϊ μη χρηματοοικονομικϊ περιουςιακϊ ςτοιχεύα καταχωρύζονται αρχικϊ ςτο
κόςτοσ κτόςεωσ και αποτιμούνται μεταγενϋςτερα ςτη χαμηλότερη αξύα μεταξύ κόςτουσ
κτόςεωσ και ανακτόςιμησ αξύασ, δηλαδό του ποςού που αναμϋνεται να ληφθεύ.
3.1.6. Φρηματοοικονομικϋσ υποχρεώςεισ
α) Αρχικό καταχώριςη και μεταγενϋςτερη αποτύμηςη
Οι χρηματοοικονομικϋσ υποχρεώςεισ, τόςο κατϊ την αρχικό καταχώριςη, όςο και
μεταγενϋςτερα, αποτιμούνται ςτα ονομαςτικϊ ποςϊ τουσ, εκτόσ από τισ μακροπρόθεςμησ
λόξεωσ, οι οπούεσ αποτιμούνται ςτο αποςβϋςιμο κόςτοσ με τη μϋθοδο του πραγματικού
επιτοκύου (ό με τη ςταθερό μϋθοδο). Οι χρηματοοικονομικϋσ υποχρεώςεισ που εκφρϊζονται
ςε ξϋνο νόμιςμα αποτιμούνται με την ιςοτιμύα του ξϋνου νομύςματοσ κατϊ την ημερομηνύα του
ιςολογιςμού. Οι ςχετικϋσ ςυναλλαγματικϋσ διαφορϋσ καταχωρύζονται ςτα αποτελϋςματα.
β) Διαγραφό
Μια χρηματοοικονομικό υποχρϋωςη διαγρϊφεται όταν και μόνον όταν η ςυμβατικό
δϋςμευςη εκπληρώνεται, ακυρώνεται ό εκπνϋει, δηλαδό όταν η ςυμβατικό δϋςμευςη που την
δημιούργηςε δεν υφύςταται πλϋον.
3.1.7. Μη χρηματοοικονομικϋσ υποχρεώςεισ
α) Αρχικό καταχώριςη και μεταγενϋςτερη αποτύμηςη
Οι μη χρηματοοικονομικϋσ υποχρεώςεισ καταχωρύζονται αρχικϊ και αποτιμούνται
μεταγενϋςτερα ςτο ονομαςτικό ποςό που αναμϋνεται να απαιτηθεύ για το διακανονιςμό τουσ.
Διαφορϋσ που προκύπτουν εύτε κατϊ την επανεκτύμηςό εύτε κατϊ το διακανονιςμό των μη
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χρηματοοικονομικών υποχρεώςεων καταχωρύζονται ωσ κϋρδη ό ζημύεσ τησ περιόδου ςτην
οπούα προκύπτουν.
β) Διαγραφό
Μια μη χρηματοοικονομικό υποχρϋωςη διαγρϊφεται όταν και μόνον όταν η ςυμβατικό
δϋςμευςη εκπληρώνεται, ακυρώνεται ό εκπνϋει, δηλαδό όταν η ςυμβατικό δϋςμευςη που την
δημιούργηςε δεν υφύςταται πλϋον.
3.1.8. Προβλϋψεισ
Οι προβλϋψεισ καταχωρύζονται αρχικϊ και αποτιμούνται μεταγενϋςτερα ςτο ονομαςτικό
ποςό που αναμϋνεται να απαιτηθεύ για το διακανονιςμό τουσ, εκτόσ αν η αποτύμηςη ςτην
παρούςα αξύα του ποςού που αναμϋνεται να απαιτηθεύ για το διακανονιςμό τουσ ϋχει
ςημαντικό επύδραςη ςτα ποςϊ των χρηματοοικονομικών καταςτϊςεων.
Ειδικότερα, οι προβλϋψεισ για παροχϋσ ςε εργαζομϋνουσ μετϊ την ϋξοδο από την
υπηρεςύα, που προκύπτουν από προγρϊμματα καθοριςμϋνων παροχών, καταχωρύζονται και
αποτιμούνται ςτα προκύπτοντα από τη νομοθεςύα ονομαςτικϊ ποςϊ κατϊ την ημερομηνύα
του Ιςολογιςμού.
3.1.9. Κρατικϋσ επιχορηγόςεισ
Οι κρατικϋσ επιχορηγόςεισ που λαμβϊνονται για απόκτηςη πϊγιων ςτοιχεύων
καταχωρύζονται ωσ αναβαλλόμενα ϋςοδα (ϋςοδα επόμενων περιόδων) και μεταφϋρονται
τμηματικϊ ςτα αποτελϋςματα ωσ ϋςοδα κατ' αναλογύα των αποςβϋςεων των πϊγιων
ςτοιχεύων για τα οπούα ελόφθηςαν, ενώ αυτϋσ που λαμβϊνονται για κϊλυψη εξόδων
καταχωρύζονται ςτα αποτελϋςματα ωσ ϋςοδα ςτην ύδια περύοδο που καταχωρύζονται και τα
αντύςτοιχα ϋξοδα.
3.1.10. Έςοδα και ϋξοδα
Η εταιρεύα καταχωρύζει τα ϋςοδα και τα ϋξοδα, όταν αυτϊ καθύςτανται δουλευμϋνα.
Ειδικότερα:
 Σα ϋςοδα από πώληςη αγαθών καταχωρύζονται εντόσ τησ περιόδου ςτην οπούα
καθύςτανται δουλευμϋνα και εφόςον πληρούνται όλεσ οι παρακϊτω προώποθϋςεισ:
 Μεταβιβϊζονται ςτον αγοραςτό οι ουςιαςτικού κύνδυνοι και τα οφϋλη που
ςυνδϋονται με την κυριότητϊ τουσ.
 Σα αγαθϊ γύνονται αποδεκτϊ από τον αγοραςτό.
 Σα οικονομικϊ οφϋλη από τη ςυναλλαγό μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιςτα και
θεωρεύται ςφόδρα πιθανό η ειςροό τουσ ςτην οντότητα.
 Σα ϋςοδα που προϋρχονται από τη χρόςη περιουςιακών ςτοιχεύων τησ οντότητασ
από τρύτουσ καταχωρύζονται ωσ εξόσ:
 Oι τόκοι βϊςει χρονικόσ αναλογύασ με τη μϋθοδο του πραγματικού επιτοκύου ό
τη ςταθερό μϋθοδο.
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 Σα μερύςματα ό παρόμοιασ φύςεωσ ειςόδημα από τη ςυμμετοχό ςτην καθαρό
θϋςη ϊλλων οντοτότων όταν εγκρύνονται από το αρμόδιο όργανο που
αποφαςύζει τη διανομό τουσ.
 Σα δικαιώματα βϊςει των ςχετικών ςυμβατικών όρων.
3.1.11. τοιχεύα τησ καθαρόσ θϋςεωσ
Σα κονδύλια τησ καθαρόσ θϋςεωσ καταχωρύζονται αρχικϊ και αποτιμούνται
μεταγενϋςτερα ςτα ονομαςτικϊ ποςϊ, που ϋχουν ληφθεύ ό καταβληθεύ.
3.1.12. Ενδεχόμενα περιουςιακϊ ςτοιχεύα και ενδεχόμενεσ υποχρεώςεισ
Σα ςτοιχεύα αυτϊ αφορούν ενδεχόμενα δικαιώματα και δεςμεύςεισ αντύςτοιχα, τα οπούα
προκύπτουν από γεγονότα του παρελθόντοσ και η ύπαρξό τουσ θα επιβεβαιωθεύ μόνο από το
αν ςυμβούν ό δεν ςυμβούν ϋνα ό περιςςότερα αβϋβαια μελλοντικϊ γεγονότα, τα οπούα δεν
εύναι πλόρωσ υπό τον ϋλεγχο τησ Εταιρεύασ. Σα ςτοιχεύα αυτϊ γνωςτοποιούνται ςτισ
ςημειώςεισ των χρηματοοικονομικών καταςτϊςεων.
3.1.13. Γεγονότα μετϊ την ημερομηνύα ιςολογιςμού
Οι αξύεσ των περιουςιακών ςτοιχεύων και των υποχρεώςεων κατϊ την ημερομηνύα του
ιςολογιςμού, προςαρμόζονται, εϊν υπϊρχει αντικειμενικό ϋνδειξη ότι διορθωτικϊ γεγονότα
μετϊ την ημερομηνύα αυτό επιβϊλλουν προςαρμογϋσ τησ αξύασ τουσ. Οι προςαρμογϋσ αυτϋσ
γύνονται για τϋτοια γεγονότα, ωσ την ημερομηνύα εγκρύςεωσ των οικονομικών καταςτϊςεων
από το Διοικητικό υμβούλιο. Σα μη διορθωτικϊ, μετϊ την ημερομηνύα του ιςολογιςμού
γεγονότα, γνωςτοποιούνται εφόςον εύναι ςημαντικϊ, ςτισ ςημειώςεισ των
χρηματοοικονομικών καταςτϊςεων.
3.1.14. ημαντικϋσ λογιςτικϋσ εκτιμόςεισ και παραδοχϋσ
Οι εκτιμόςεισ και οι παραδοχϋσ αξιολογούνται διαρκώσ και βαςύζονται ςτην ιςτορικό
εμπειρύα και ςε ϊλλουσ παρϊγοντεσ, ςυμπεριλαμβανομϋνων αναμενόμενων μελλοντικών
γεγονότων που, υπό τισ παρούςεσ ςυνθόκεσ, αναμϋνεται να πραγματοποιηθούν.
3.2. Μεταβολό λογιςτικών αρχών και μεθόδων, μεταβολϋσ λογιςτικών εκτιμόςεων και
διόρθωςη ςφαλμϊτων προηγούμενων περιόδων
3.2.1. Μεταβολό λογιςτικών αρχών και μεθόδων
Οι μεταβολϋσ λογιςτικών αρχών και μεθόδων, καταχωρύζονται με αναδρομικό
επαναδιατύπωςη των χρηματοοικονομικών καταςτϊςεων όλων των περιόδων που
δημοςιοποιούνται μαζύ με τισ καταςτϊςεισ τησ τρϋχουςασ περιόδου, ώςτε τα παρουςιαζόμενα
κονδύλια να εύναι ςυγκρύςιμα.
την παρούςα περύοδο δεν προϋκυψε ανϊγκη τϋτοιασ μεταβολόσ.
3.2.2 Μεταβολϋσ λογιςτικών εκτιμόςεων
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Οι μεταβολϋσ των λογιςτικών εκτιμόςεων καταχωρύζονται ςτην περύοδο, ςτην οπούα
διαπιςτώνεται ότι προκύπτουν και επηρεϊζουν αυτό την περύοδο και μελλοντικϋσ περιόδουσ,
κατϊ περύπτωςη. Οι μεταβολϋσ αυτϋσ δεν καταχωρύζονται αναδρομικϊ.
3.2.3. Διόρθωςη ςφαλμϊτων προηγούμενων περιόδων
Οι διορθώςεισ ςφαλμϊτων καταχωρύζονται με την αναδρομικό διόρθωςη των
χρηματοοικονομικών καταςτϊςεων όλων των περιόδων που δημοςιοποιούνται μαζύ με τισ
καταςτϊςεισ τησ τρϋχουςασ περιόδου.
την παρούςα περύοδο δεν εντοπύςτηκε ςφϊλμα προηγούμενησ περιόδου.
4. Παρεκκλύςεισ από τισ διατϊξεισ του νόμου προκειμϋνου να επιτευχθεύ εύλογη
παρουςύαςη των χρηματοοικονομικών καταςτϊςεων
Όταν, ςε εξαιρετικϋσ περιπτώςεισ, η εταιρεύα παρεκκλύνει από την εφαρμογό μιασ
διατϊξεωσ του νόμου για να εκπληρώςει την υποχρϋωςη τησ εύλογησ παρουςιϊςεωσ των
χρηματοοικονομικών καταςτϊςεων, γνωςτοποιεύ και αιτιολογεύ επαρκώσ την παρϋκκλιςη
αυτό. την παρούςα περύοδο δεν προϋκυψε ανϊγκη τϋτοιασ παρεκκλύςεωσ.
5. χϋςεισ ενόσ περιουςιακού ςτοιχεύου ό μιασ υποχρεώςεωσ με περιςςότερα από ϋνα
κονδύλια του ιςολογιςμού
Δεν υπϊρχουν περιουςιακϊ ςτοιχεύα ό υποχρεώςεισ που ςχετύζεται με περιςςότερα από
ϋνα κονδύλια του ιςολογιςμού.
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6. Πληροφορύεσ ςχετικϊ με ενςώματα και ϊυλα πϊγια περιουςιακϊ ςτοιχεύα
6.1. Ιδιοχρηςιμοποιούμενα ενςώματα πϊγια περιουςιακϊ ςτοιχεύα
ΙΔΙΟΚΣΗΣΑ ΙΔΙΟΦΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΜΕΝΑ ΠΑΓΙΑ

Κτύρια &
εγκ/ςεισ
κτιρύων

Μηχανόματα &
Σεχνικϋσ εγκ/ςεισ

'Επιπλα &
Λοιπόσ
εξοπλιςμόσ

ύνολο
Ενςώματων
ακιν/ςεων

Λογιςτικό αξύα την 1/1/2018

14.286,90

61.315,81

653.507,59

729.110,30

υςςωρευμϋνεσ αποςβϋςεισ

-9.553,15

-61.230,64

-416.386,84

-487.170,63

Καθαρή Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2018

4.733,75

85,17

237.120,75

241.939,67

Προςθόκεσ & βελτιώςεισ

0,00

0,00

14.122,33

14.122,33

Πωλόςεισ & μειώςεισ

0,00

0,00

0,00

0,00

Μεταβολϋσ, Διϊθεςη ςε (-) ό διακοπό από (+) επϋνδυςη

0,00

0,00

0,00

0,00

Αποςβϋςεισ προηγ. χρόςεων από διόρθωςη λϊθουσ

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.135,37

-30,04

-43.491,45

-44.656,86

0,00

0,00

0,00

0,00

14.286,90

61.315,81

667.629,92

743.232,63

-10.688,52

-61.260,68

-459.878,29

-531.827,49

Καθαρή Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2018

3.598,38

55,13

207.751,63

211.405,14

Λογιςτικό αξύα την 1/1/2019

14.286,90

61.315,81

667.629,92

743.232,63

υςςωρευμϋνεσ αποςβϋςεισ

-10.688,52

-61.260,68

-459.878,29

-531.827,49

3.598,38

55,13

207.751,63

211.405,14

162.804,60

0,00

34.623,23

197.427,83

Πωλόςεισ & μειώςεισ

0,00

0,00

0,00

0,00

Μεταβολϋσ, Διϊθεςη ςε (-) ό διακοπό από (+) επϋνδυςη

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.135,37

-30,04

-46.608,96

-47.774,37

0,00

0,00

0,00

0,00

Αποςβϋςεισ χρόςησ
Μειώςεισ αποςβεςθϋντων
Λογιςτικό αξύα την 31/12/2018
υςςωρευμϋνεσ αποςβϋςεισ

Καθαρή Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2019
Προςθόκεσ & βελτιώςεισ

Αποςβϋςεισ χρόςησ
Μειώςεισ αποςβεςθϋντων

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τη τρήση
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Λογιςτικό αξύα την 31/12/2019

177.091,50

61.315,81

702.253,15

940.660,46

υςςωρευμϋνεσ αποςβϋςεισ

-11.823,89

-61.290,72

-506.487,25

-579.601,86

165.267,61

25,09

195.765,90

361.058,60

Καθαρή Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2019
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6.2. Άυλα πϊγια περιουςιακϊ ςτοιχεύα

ΑΫΛΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ

Δικαιώματα
χρόςησ
Ακινότων

Αςώματεσ
ακινητοποιόςεισ

ύνολο
Ενςώματων
ακιν/ςεων

Λογιςτικό αξύα την 1/1/2018

0,00

248.183,46

248.183,46

υςςωρευμϋνεσ αποςβϋςεισ

0,00

-226.347,14

-226.347,14

Καθαρή Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2018

0,00

21.836,32

21.836,32

Προςθόκεσ & βελτιώςεισ

0,00

54.250,00

54.250,00

Πωλόςεισ & μειώςεισ

0,00

0,00

0,00

Αποςβϋςεισ χρόςησ

0,00

-3.769,88

-3.769,88

Μειώςεισ αποςβεςθϋντων

0,00

0,00

0,00

Καθαρή Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2018

0,00

72.316,44

72.316,44

Λογιςτικό αξύα την 1/1/2019

0,00

302.433,46

302.433,46

υςςωρευμϋνεσ αποςβϋςεισ

0,00

-230.117,02

-230.117,02

Καθαρή Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2019

0,00

72.316,44

72.316,44

225.760,84

0,00

225.760,84

0,00

0,00

0,00

-52.701,91

-13.715,71

-66.417,62

0,00

0,00

0,00

Λογιςτικό αξύα την 31/12/2019

225.760,84

302.433,46

528.194,30

υςςωρευμϋνεσ αποςβϋςεισ

-52.701,91

-243.832,73

-296.534,64

173.058,93

58.600,73

231.659,66

Προςθόκεσ & βελτιώςεισ
Πωλόςεισ & μειώςεισ
Αποςβϋςεισ χρόςησ
Μειώςεισ αποςβεςθϋντων

Καθαρή Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2019

7. Φρηματοοικονομικϊ περιουςιακϊ ςτοιχεύα
7.1 Αποτύμηςη ςτο κόςτοσ κτόςησ
Σα χρηματοοικονομικϊ περιουςιακϊ ςτοιχεύα αποτιμούνται ςτο κόςτοσ κτόςεωσ.
8. Προβλϋψεισ
8.1 Πρόβλεψη αποζημύωςησ προςωπικού λόγω αποχωρόςεωσ από την υπηρεςύα
Οι προβλϋψεισ για παροχϋσ ςε εργαζομϋνουσ μετϊ την ϋξοδο από την υπηρεςύα, που
προκύπτουν από προγρϊμματα καθοριςμϋνων παροχών, καταχωρύζονται και αποτιμούνται
ςτα προκύπτοντα από τη νομοθεςύα ονομαςτικϊ ποςϊ κατϊ την ημερομηνύα του Ιςολογιςμού.
9. Τποχρεώςεισ

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τη τρήση
από 1η Ιανοσαρίοσ έως 31η Δεκεμβρίοσ 2019
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9.1 Βραχυπρόθεςμεσ Τποχρεώςεισ
9.1.1 Εμπορικϋσ υποχρεώςεισ
Οι εμπορικϋσ υποχρεώςεισ αναλύονται ςτον κατωτϋρω πύνακα:
31/12/2019
Εμπορικού προμηθευτϋσ

33.443,71

76.762,13

0,00

2.669,23

5.439,00

0,00

38.882,71

79.431,36

Ελληνικό δημόςιο
Λοιπού προμηθευτϋσ
Σύνολο

31/12/2018

9.1.2 Λοιπϋσ υποχρεώςεισ
Οι λοιπϋσ υποχρεώςεισ αναλύονται ςτον κατωτϋρω πύνακα:
31/12/2018

31/12/2017

Αποδοχϋσ προςωπικού πληρωτϋεσ

444,90

40,86

Δικαιούχοι αμοιβών

639,58

0,00

1.084,48

40,86

Σύνολο
10. Κατηγορύεσ και αμοιβϋσ προςωπικού

Ο μϋςοσ όροσ των απαςχολούμενων ανϊ κατηγορύα ανϋρχεται ςε ϊτομα:
31/12/2019
31/12/2018
Διοικητικό προςωπικό

38

30

Εργατοτεχνικό προςωπικό

0

0

38

30

Σύνολο

Η εταιρεύα ςε ςχϋςη με το απαςχολούμενο προςωπικό επιβαρύνθηκε με τα εξόσ ποςϊ:

Μιςθού και ημερομύςθια
Παρεπόμενεσ παροχϋσ και ϋξοδα
Κοινωνικϋσ επιβαρύνςεισ
ύνολο

31/12/2019
498.083,82
1.128,59
124.468,22
623.680,63

31/12/2018
412.656,92
5.186,00
104.133,73
521.976,65

11. Προκαταβολϋσ και πιςτώςεισ ςε μϋλη διοικητικών, διαχειριςτικών και εποπτικών
οργϊνων
Δεν υπϊρχουν τϋτοια κονδύλια.
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12. Φρηματοοικονομικϋσ δεςμεύςεισ, εγγυόςεισ και ενδεχόμενεσ υποχρεώςεισ που δεν
εμφανύζονται ςτον ιςολογιςμό
α) Φρηματοοικονομικϋσ δεςμεύςεισ
Η Εταιρεύα δεν ϋχει ςυνϊψει μη ακυρώςιμεσ ςυμβϊςεισ λειτουργικών μιςθώςεων που
αφορούν την ενοικύαςη ακινότων οι οπούεσ λόγουν ςε διϊφορεσ ημερομηνύεσ ϋωσ και το ϋτοσ
2015.
β) Ενδεχόμενεσ υποχρεώςεισ
Η Εταιρεύα ϋχει ελεγχθεύ από τισ φορολογικϋσ αρχϋσ μϋχρι και τη χρόςη 2009. Για τισ
χρόςεισ 2010 ϋωσ και 2018, εκτιμϊ ότι δε θα προκύψουν πρόςθετεσ φορολογικϋσ υποχρεώςεισ
που να ϋχουν ουςιώδη επύδραςη ςτισ χρηματοοικονομικϋσ καταςτϊςεισ.
13. Πρώτη εφαρμογό
Η πρώτη εφαρμογό των κανόνων αποτιμόςεωσ και ςυντϊξεωσ χρηματοοικονομικών
καταςτϊςεων αντιμετωπύζεται ωσ αλλαγό λογιςτικών αρχών και μεθόδων.
Η εταιρεύα ϋκρινε ότι οι αναδρομικϋσ προςαρμογϋσ δεν εύναι πρακτικϊ ευχερεύσ και βϊςει
των παραγρϊφων 3, 4 και 5 του ϊρθρου 37 του Ν.4308/2014 δεν θα εφαρμόςει αναδρομικϊ
τα Ε.Λ.Π. Σα ςτοιχεύα των χρηματοοικονομικών καταςτϊςεων τησ ςυγκριτικόσ περιόδου
ταξινομόθηκαν, ςύμφωνα με τα υποδεύγματα των χρηματοοικονομικών καταςτϊςεων του
Ν.4308/2014.
Αθόνα, 31 Μαΐου 2020
Ο Πρόεδροσ
& Δ/νων ύμβουλοσ

Αναπληρωτόσ
Προϋδρου

…………………..
Γεώργιοσ πανόσ
Α.Δ.Σ. ΑΜ 173798

…………………...
Ανδρομϊχη πανού
Α.Δ.Σ. Φ 080882
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Για το Λογιςτόριο

………………………
ταύροσ Π. παταλϊσ
Α.Δ.Σ. ΑΕ 616568
Αρ. Αδεύασ 825 – Α’ Σϊξησ
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