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Α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

Θέτουμε υπόψη σας για έγκριση τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017, οι 

οποίες έχουν συνταχθεί βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) και σας παραθέτουμε τις παρακάτω 

επεξηγήσεις. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

Με την λήξη της 4ης εταιρικής χρήσης η Εταιρεία παρουσιάζει, σύμφωνα με τις Οικονομικές Καταστάσεις της τα 

παρακάτω οικονομικά στοιχεία: 

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας κατά την χρήση του 2017, ανήλθε σε 5.129 €, ενώ το αποτέλεσμα μετά φόρων 

ανήλθε σε ζημία ποσού 5.461,51 €. 

 

 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

 

Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες της Εταιρείας διαμορφώθηκαν την κλειόμενη χρήση 2017, ως εξής: 

 

          Χρήση 2017 

Έμμεση ρευστότητα = 
Κυκλοφορούν ενεργητικό 

    
2.151,69 

= 0,13 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 16.917,05 

                

Ταμειακή ρευστότητα 
(Quick ratio or liquid ratio) 

= 
Διαθέσιμα 

    
580,04 

= 0,03 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 16.917,05 

                

Πωλήσεις προς διαθέσιμα = 
Συνολικές πωλήσεις 

    
5.129,00 

= 884,25% 
Διαθέσιμα 580,04 

            

 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩN 

 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε ορισμένους χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κίνδυνο αγοράς, πιστωτικό κίνδυνο, 

κίνδυνο ρευστότητας, καθώς και σε κινδύνους που πηγάζουν από τη γενικότερη οικονομική ύφεση και αβεβαιότητα που 

χαρακτηρίζει την ελληνική αλλά και την παγκόσμια αγορά. 

Στο πλαίσιο της διαχείρισης των παραπάνω κινδύνων η Διοίκηση διαμορφώνει τις διαδικασίες και τις πολιτικές 

που είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική πρόληψη και διαχείριση του προκείμενου κινδύνου. Επίσης, μεριμνά για 

την αποτελεσματική εφαρμογή των προβλεπομένων για το σκοπό αυτό διαδικασιών και ρυθμίσεων και ιδίως:  

- καταγράφει και μεριμνά για την πολιτική των προσεγγίσεων και των μεθόδων υπολογισμού της αξίας των 

ανοιγμάτων και της προσαρμογής της αξίας και των προβλέψεων αυτών 

- εφαρμόζει πρόγραμμα προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων και ειδικών αναλύσεων ευαισθησίας, βάσει των 

οποίων εκτιμάται και ποσοτικά η έκθεση της Εταιρείας στους κινδύνους αυτούς 

- μελετά δυνατότητες χρήσης ή απόκτησης χρηματοοικονομικών μέσων ή εργαλείων αντιστάθμισης των κινδύνων 

Η έκθεση της Εταιρείας στο κίνδυνο ρευστότητας και στον πιστωτικό κίνδυνο εξαρτάται στο μέλλον από τους 

κινδύνους που απορρέουν από το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον της Εταιρείας και της προοπτικές της Ελληνικής 

αγοράς. 

Στο πλαίσιο της διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου και του κινδύνου ρευστότητας η Εταιρεία διαμορφώνει 

ειδικές δικλείδες ασφαλείας, διαδικασίες και πολιτικές που είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική πρόληψη και 

διαχείριση των εν λόγω κινδύνων. 

Αναφορικά με τον πιστωτικό κίνδυνο σημειώνεται ότι, οι πωλήσεις της Εταιρείας γίνονται κυρίως σε πελάτες με 

αξιολογημένο ιστορικό πιστώσεων και καταβάλλεται προσπάθεια για την έγκαιρη είσπραξης των απαιτήσεων και την 

ελαχιστοποίηση ζημιών από επισφαλείς πελάτες. 
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Αναφορικά με τον κίνδυνο ρευστότητας η Εταιρεία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητάς μέσω προσεκτικής 

παρακολούθησης των προγραμματισμένων πληρωμών για μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, καθώς και των ταμειακών 

εκροών από την καθημερινή της δραστηριότητα. Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε διάφορες χρονικές ζώνες 

(καθημερινή, εβδομαδιαία, μηνιαία βάση).  

 

 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 24.000,00 € και διαιρείται σε 40.000 μετοχές ονομαστικής 

αξίας 0,60 € η κάθε μία. Δεν σημειώθηκε μεταβολή στο μετοχικό κεφάλαιο μέσα στην κλειόμενη χρήση. Δεν έγινε 

απόκτηση ιδίων μετοχών μέσα στην κλειόμενη χρήση. 

 

ΥΠΑΡΞΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

Η Εταιρεία δεν διαθέτει υποκαταστήματα ούτε και ακίνητα. 

 

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος από την λειτουργία της. 

 Η Εταιρεία στα εργασιακά ζητήματα ακολουθεί πολιτική ίσων ευκαιριών.  

Η Εταιρεία δεν διαθέτει λογαριασμούς καταθέσεων σε συνάλλαγμα ούτε επίσης χρεόγραφα βραχυπρόθεσμης 

τοποθέτησης. 

Δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις του άρθρου 43α παρ. 3.γ του Ν. 2190/20. 
 
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

Η Εταιρεία δεν έχει δραστηριότητες στον τομέα αυτό. 

 

ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 
Η πορεία των εργασιών της Εταιρείας μας (Κύκλος Εργασιών) της χρήσεως που εξετάζουμε παρουσίασε μείωση 

της τάξεως του 32% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. 
Η Διοίκηση βρίσκεται σε συνεχή αναζήτηση λύσεων για την βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης. 
Τελειώνοντας, παρακαλούμε κ. κ. Μέτοχοι να εγκρίνετε τις υποβαλλόμενες Οικονομικές Καταστάσεις και να μας 

απαλλάξετε, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση  1/1/2017 – 31/12/2017. 
 

 ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 

 Η διοίκηση της εταιρείας μετά από διαχειριστικό έλεγχο που έκανε για τις χρήσεις 2016-2018, διαπίστωσε ότι στις 

κατατεθειμένες Οικονομικές καταστάσεις υπάρχουν λάθη, τα οποία πήρε απόφαση να διορθώσει. Συγκέντρωσε τα ορθά 

στοιχεία απογραφής έναρξης κατά την 1/1/2017 και τα ορθά στοιχεία για τις χρήσεις 2017 και 2018 και προχώρησε στη 

διόρθωση αυτών στα Διπλογραφικά Βιβλία που τηρεί. 

 
Ιωάννινα, 10 Μαρτίου 2020 

 
Ο Πρόεδρος του Δ. Σ. Ο Αντιπρόεδρος του Δ. Σ. 

 
 

 
 

  
Κυργιόπουλος Β. Σπυρίδων Μάρκος Δ. Αναστάσιος 

Αρ. Διαβατηρίου: ΑΝ4177727 Α.Δ.Τ. ΑΙ 814020 

 



 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης         
1/1/2017 – 31/12/2017 (ποσά σε Ευρώ)          

5 

Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 
 
 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ’ είδος  
01.01 - 

31.12.2017   
01.01 - 

31.12.2016 

Κύκλος εργασιών 5.129,00   7.534,19 

Αγορές εμπορευμάτων και υλικών 0,00   -1.800,00 

Λειτουργικά έξοδα -6.880,60   -31.568,56 

Λοιπά έξοδα και ζημίες -1.357,98   -22.824,75 

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων -3.109,58   -48.659,12 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 0,00   0,00 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα -2.351,93   -1.297,30 

Αποτέλεσμα προ φόρων -5.461,51   -49.956,42 

Φόροι εισοδήματος 0,00   0,00 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους -5.461,51   -49.956,42 
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Γ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

 31.12.2017  31.12.2016 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       

Ενσώματα πάγια       

Λοιπός εξοπλισμός 181,18   181,18 

Σύνολο 181,18   181,18 

Άυλα πάγια στοιχεία       

Λοιπά άυλα 0,01   0,01 

Σύνολο 0,01   0,01 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων 181,19   181,19 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές       

Εμπορικές απαιτήσεις 1.475,17   3.893,21 

Λοιπές απαιτήσεις 96,48   0,00 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 580,04   2.682,73 

Σύνολο 2.151,69   6.575,94 

Σύνολο κυκλοφορούντων 2.151,69   6.575,94 
        

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.332,88   6.757,13 

        

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ    
Καταβλημένα κεφάλαια       

Κεφάλαιο 24.000,00   24.000,00 

Σύνολο 24.000,00   24.000,00 

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο       

Αποτελέσματα εις νέο -74.322,99   -68.861,48 

Σύνολο -74.322,99   -68.861,48 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ -50.322,99   -44.861,48 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις       

Δάνεια 35.738,82   28.284,89 

Σύνολο 35.738,82   28.284,89 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις       

Εμπορικές υποχρεώσεις 4.450,00   4.688,78 

Λοιποί φόροι και τέλη 180,00   2.525,57 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 3.655,55   7.187,87 

Λοιπές υποχρεώσεις 8.631,50   8.931,50 

Σύνολο 16.917,05   23.333,72 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 52.655,87   51.618,61 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2.332,88   6.757,13 
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Δ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
1. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29) 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: WASTE ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Μαρίκας Κοτοπούλη 17 – Ιωάννινα , Τ.Κ. 45 445 

Ιστότοπος: https://wasteenergy.gr/ 

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 124209229000 

  
 
 Η Εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται στην κατηγορία των 
πολύ μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014. 
 Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/2014. 
 
 
2. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (παρ. 3 και 4 άρθρου 29) 
 

 Η Εταιρεία λειτουργεί με την παραδοχή της συνέχισης της δραστηριότητας. 

 Το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας υπερβαίνει τη συνολική αξία των 

κυκλοφορούντων περιουσιακών του στοιχείων κατά 15 χιλ. € περίπου, µε αποτέλεσμα να υπάρχει η πιθανότητα η 

εταιρεία να µην είναι σε θέση να αποπληρώσει μέρος των συμβατικών του υποχρεώσεων. Επιπλέον, λόγω των 

σωρευμένων ζημιών των προηγουμένων και της κλειόμενης χρήσεως τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας έχουν καταστεί 

αρνητικά. 

 Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει προβεί σε σύναψη συμβολαίων με επιφανείς Εταιρείες, για την εκπόνηση έργων 

που θα φέρουν σημαντικά έσοδα και θα δημιουργήσουν ευνοϊκές συνθήκες στην Οικονομική κατάσταση της 

εταιρείας (ρευστότητα – κέρδη). Ήδη για τις χρήσεις 2018 και 2019 τα αποτελέσματα είναι κερδοφόρα.  

 
3. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (παρ. 5 του άρθρου 29) 
  
 Για την παρακολούθηση των επιμέρους στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Εταιρεία 
ακολουθεί τις παρακάτω λογιστικές πολιτικές. 
3.1 Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα επιμετρούνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και ζημίες 
απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αποσβένονται 
με ετήσιο συντελεστή απόσβεσης 4% που αντανακλά την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους. 
3.2 Τα λοιπά ενσώματα πάγια επιμετρούνται στο κόστος κτήσης, μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης, 
όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα λοιπά ενσώματα πάγια αποσβένονται με 
τους παρακάτω συντελεστές απόσβεσης, που αντανακλούν την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους: 
 

α/α Περιγραφή Συντελεστής απόσβεσης 

(1) Μηχανολογικός εξοπλισμός 10% 

(2) Μεταφορικά μέσα 12% - 16% 

(3) Εξοπλισμός Η/Υ 20% 
(4) Λοιπός εξοπλισμός 10% 

   

 
3.3 Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα της αρχικής 
αναγνώρισης τα άυλα στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη οικονομική ζωή, ή με ωφέλιμη οικονομική ζωή που δεν 
μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα, επιμετρούνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις με συντελεστή απόσβεσης 
10%, και μείον ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. 

https://wasteenergy.gr/
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3.4 Σε τυχόν διάθεση των ενσώματων, άυλων και χρηματοοικονομικών πάγιων περιουσιακών στοιχείων, η 
διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας και τιμήματος διάθεσης αυτών, αναγνωρίζεται ως κέρδος/ζημία στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων. 
3.5 Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα (εμπορεύματα) αποτιμούνται στην κατ’ είδος χαμηλότερη τιμή, 
μεταξύ της τιμής κτήσεως και της, κατά το τέλος της χρήσεως, τρέχουσα τιμή αγοράς τους και της ρευστοποιήσιμης 
αξίας. Η τιμή κτήσεως των αποθεμάτων προσδιορίζεται με τη μέθοδο της τελευταίας τιμής αγοράς. 
3.6 Οι εμπορικές απαιτήσεις και οι λοιπές απαιτήσεις επιμετρούνται στο κόστος κτήσης μείον τις τυχόν 
εκτιμώμενες ζημίες απομείωσης. 
 
3.7 Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόμενα ποσά). Μεταγενέστερα 
επιμετρούνται στο αρχικό κόστος κτήσης, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του δουλευμένου και 
τυχόν ζημίες απομείωσης. 
3.8 Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρούνται μεταγενέστερα στα 
ονομαστικά τους ποσά. 
3.9 Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων και περιλαμβάνει τον 
φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει της φορολογικής νομοθεσίας και τις διαφορές φορολογικού ελέγχου για 
φόρο εισοδήματος και προσαυξήσεις.  
3.10 Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν: (α) μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί 
κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητά τους, (β) τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή 
και (γ) τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα πιθανή 
η εισροή τους στην οντότητα. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται με βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης 
και εφόσον θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονομικού οφέλους της συναλλαγής. Εναλλακτικά και όταν 
δεν υπάρχει ουσιώδης επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών 
επιμετρώνται με την μέθοδο της ολοκληρωμένης σύμβασης. Τα έσοδα από τόκους λογίζονται βάσει της αρχής του 
δουλευμένου. 
3.11 Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει της αρχής του δουλευμένου. 
3.12 Οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών, αναγνωρίζονται αναδρομικά με τη 
διόρθωση: 
 α)  Των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της καθαρής θέσης, για την 
σωρευτική επίδραση της μεταβολής κατά την έναρξη και λήξη της συγκριτικής και της τρέχουσας περιόδου, και 
 β) Των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζημιών, όσον αφορά την επίδραση επί των λογιστικών μεγεθών της 
συγκριτικής περιόδου. 
3.13 Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία διαπιστώνεται ότι 
προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι αλλαγές αυτές δεν 
αναγνωρίζονται αναδρομικά. 
3.14  Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους. 
3.15 Η Εταιρεία δεν έχει παρεκκλίνει από την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4308/2014 για να εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 16 περί εύλογης παρουσίασης. 
 
 
4.  ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
 
4.1 Παρεκκλίσεις από την εφαρμογή διατάξεων του Ν. 4308/2014 για εκπλήρωση των υποχρεώσεων της παραγράφου 2 του 
άρθρου 16 περί εύλογης παρουσίασης (παρ. 6 άρθρου 29) 
 

Δεν συντρέχει η περίπτωση. 
 
 

4.2 Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρεώσεως με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού (παρ. 7 
άρθρου 29) 

 
Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με περισσότερα από ένα κονδύλια του Ισολογισμού. 
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4.3 Ενσώματα, άυλα και βιολογικά πάγια (παρ. 8 άρθρου 29) 
 
 Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται οι πληροφορίες που αφορούν την κίνηση και τη συμφωνία των 
λογαριασμών των ενσωμάτων παγίων και των άυλων παγίων. 
 

Ενσώματα πάγια     

  
Λοιπός 

εξοπλισμός Σύνολο 

  
 

  
Αξία κτήσης την 31 Δεκεμβρίου 2015 1.062,28 1.062,28 

Προσθήκες 0,00 0,00 

Μειώσεις 0,00 0,00 

Αξία κτήσης την 31 Δεκεμβρίου 2016 1.062,28 1.062,28 

Προσθήκες 0,00 0,00 

Μειώσεις 0,00 0,00 

Αξία κτήσης την 31 Δεκεμβρίου 2017 1.062,28 1.062,28 

      
Αποσβέσεις - απομειώσεις την 31 Δεκεμβρίου 2015 881,10 881,10 

Αποσβέσεις 0,00 0,00 

Μειώσεις 0,00 0,00 

Αποσβέσεις - απομειώσεις την 31 Δεκεμβρίου 2016 881,10 881,10 

Αποσβέσεις 0,00 0,00 

Μειώσεις 0,00 0,00 

Αποσβέσεις - απομειώσεις την 31 Δεκεμβρίου 2017 881,10 881,10 

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2016 181,18 181,18 

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2017 181,18 181,18 

 
 

Άυλα πάγια στοιχεία     

  Λοιπά άυλα Σύνολο 

      
Αξία κτήσης την 31 Δεκεμβρίου 2015 1.013,44 1.013,44 

Προσθήκες 0,00 0,00 

Μειώσεις 0,00 0,00 

Αξία κτήσης την 31 Δεκεμβρίου 2016 1.013,44 1.013,44 

Προσθήκες 0,00 0,00 

Μειώσεις 0,00 0,00 

Αξία κτήσης την 31 Δεκεμβρίου 2017 1.013,44 1.013,44 

      
Αποσβέσεις - απομειώσεις την 31 Δεκεμβρίου 2015 1.013,43 1.013,43 

Αποσβέσεις 0,00 0,00 

Μειώσεις 0,00 0,00 

Αποσβέσεις - απομειώσεις την 31 Δεκεμβρίου 2016 1.013,43 1.013,43 

Αποσβέσεις 0,00 0,00 

Μειώσεις 0,00 0,00 

Αποσβέσεις - απομειώσεις την 31 Δεκεμβρίου 2017 1.013,43 1.013,43 

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2016 0,01 0,01 

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2017 0,01 0,01 
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4.4 Πληροφορίες για την περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία, σύμφωνα με το άρθρο 24 (παρ. 10 άρθρου 29) 

 
Δεν συντρέχει η περίπτωση. 

 

 
4.5 Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών (παρ. 18 άρθρου 29) 
 
 Δεν συντρέχει η περίπτωση. 
 

 
4.6 Εμπράγματες εγγυήσεις επί ακινήτων της Εταιρείας (παρ. 13 άρθρου 29) 
 
 Δεν υπάρχουν. 
 
 
4.7 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ληξιπρόθεσμες μετά από 5 έτη (παρ. 14 άρθρου 29) 
 
 Το σύνολο των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων ποσού 35.738,82 € έχει δοθεί με τη μορφή κεφαλαίου κίνησης 
και η αποπληρωμή του θα γίνει όταν το επιτρέψουν τα οικονομικά δεδομένα της εταιρείας. 
 
 
4.8 Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού 
(παρ. 16 άρθρου 29) 
 
 Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές, από ίδρυσής της 
(Χρήση 2014) έως και σήμερα. Ως εκ τούτου το φορολογικό αποτέλεσμα της χρήσης αυτής δεν έχει καταστεί οριστικό. 
 Η Εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν 
καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την 
ενδεχόμενη υποχρέωση. 
 
 
4.9 Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού (παρ. 23 άρθρου 29) 
 

Στην παρούσα χρήση δεν απασχολήθηκε προσωπικό. 
 
 
 

4.10 Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (παρ. 25 άρθρου 29) 
 

Δεν υπάρχουν. 
 
 

4.11 Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου (παρ. 30 άρθρου 29) 
 

Δεν υπάρχουν. 
 
 

4.12 Ανάλυση του κύκλου εργασιών (παρ. 24 άρθρου 29) 
 

 Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας αναλύεται ως εξής: 

Κύκλος εργασιών   Χρήση 2017   

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών   5.129,00   

Σύνολο   5.129,00   
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4.13 Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και εκτιμήσεων και διόρθωση λαθών (παρ. 5 αρθ. 29) 

 
Η Διοίκηση της εταιρείας προέβη εντός της κλειόμενης χρήσης σε εφαρμογή του άρθρου 28 του 

ν.4308/2014, έχοντας υπόψη και τις αντίστοιχες παραγράφους της Λογιστικής Οδηγίας της ΕΛΤΕ για το ν. 4308/2014, 
σχετικά με τις μεταβολές λογιστικών πολιτικών και εκτιμήσεων και διόρθωση λαθών στις οικονομικές καταστάσεις. 

Η Διοίκηση μετά από διαχειριστικό έλεγχο που έκανε προέβη σε διόρθωση λάθους αρχικών καταχωρήσεων 
στα κονδύλια του Ισολογισμού κατά την 31/12/2016. Ως συνέπεια, οι οικονομικές καταστάσεις της προηγούμενης 
χρήσης έχουν αναμορφωθεί. Οι αναμορφώσεις απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 
 

 Αναμορφωμένο  Δημοσιευμένο  Αναμόρφωση 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2016  31.12.2016   
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία           

Ενσώματα πάγια           

Λοιπός εξοπλισμός 181,18   1.062,28   -881,10 

Σύνολο 181,18   1.062,28   -881,10 

Λοιπά άυλα 0,01   1.013,44   -1.013,43 

Σύνολο 0,01   1.013,44   -1.013,43 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων 181,19   2.075,72   -1.894,53 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία           

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές           

Εμπορικές απαιτήσεις 3.893,21   15.344,61   -11.451,40 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 2.682,73   1.278,73   1.404,00 

Σύνολο 6.575,94   16.623,34   -10.047,40 

Σύνολο κυκλοφορούντων 6.575,94   16.623,34   -10.047,40 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 6.757,13   18.699,06   -11.941,93 

            

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ      
Καταβλημένα κεφάλαια           

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο           

Αποτελέσματα εις νέο -68.861,48   -46.660,73   -22.200,75 

Σύνολο -68.861,48   -46.660,73   -22.200,75 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ -44.861,48   -22.660,73   -22.200,75 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις           

Δάνεια 28.284,89   14.850,00   13.434,89 

Σύνολο 28.284,89   14.850,00   13.434,89 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις           

Εμπορικές υποχρεώσεις 4.688,78   5.386,96   -698,18 

Λοιποί φόροι και τέλη 2.525,57   772,80   1.752,77 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 7.187,87   5.615,73   1.572,14 

Λοιπές υποχρεώσεις 8.931,50   17.374,70   -8.443,20 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 0,00   -2.640,40   2.640,40 

Σύνολο 23.333,72   26.509,79   -3.176,07 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 51.618,61   41.359,79   10.258,82 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 6.757,13   18.699,06   -11.941,93 
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4.14 Γεγονότα μετά το τέλος της περιόδου (παρ. 9 και 33 άρθρου 29) 

 
Δεν έχουν συμβεί σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού που δεν αντικατοπτρίζονται 

στην κατάσταση των αποτελεσμάτων και τον Ισολογισμό της κλειόμενης περιόδου. 
Η διοίκηση της Εταιρείας δεν έχει λάβει απόφαση για εκποίηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων στην 

επόμενη χρήση. 

 

Ιωάννινα, 10 Μαρτίου 2020 

 

 
Ο Πρόεδρος του Δ. Σ. Ο Αντιπρόεδρος του Δ. Σ. Ο Λογιστής 

 
 

 
 

 

 
 

   
Κυργιόπουλος Β. Σπυρίδων Μάρκος Δ. Αναστάσιος Γεωργιάδης Λ. Ορέστης 

Αρ. Διαβατηρίου: ΑΝ4177727 Α.Δ.Τ. ΑΙ 814020 Αρ. Αδ. Ο.Ε.Ε. 109531/Α΄ Τάξης 

 

 

  


