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Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.
για την χρήση από 1 Ιανουαρίου 2017 έως 31 Δεκεμβρίου 2017
ποσά σε ευρώ
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2017
Κύριοι Εταίροι,
Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, όπως ισχύει, υποβάλλουμε συνημμένως στη Γενική Συνέλευσή σας
τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση 01.01.2017 - 31.12.2017 με τις παρατηρήσεις μας
πάνω σ’ αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.
Οι προς έγκριση χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν με κάθε προσοχή και επιμέλεια, σε
πλήρη συμφωνία με τις διατάξεις του ν. 4308/2014, ήτοι με σαφήνεια, σύμφωνα με τις θεμελιώδεις
παραδοχές του δουλευμένου και της συνέχισης της δραστηριότητας, καθώς και τις γενικές αρχές που
προβλέπει ειδικότερα το άρθρο 17 του νόμου, απεικονίζουν δε με ακρίβεια την οικονομική κατάστασή της
κατά την 31.12.2017 καθώς και τα αποτελέσματα που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση.
Η πορεία της εταιρείας μας σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων της κατά το 2017 έχει ως ακολούθως:
1. Συνοπτική περιγραφή επιχειρηματικού μοντέλου.
Η Ελληνική Εταιρεία Acon Πυροσβεστικά Μέσα Ε.Π.Ε. ιδρύθηκε το 1997 και είναι μέλος του Ομίλου
εταιρειών ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ.
Αντικείμενο μας είναι η κατασκευή, συναρμολόγηση, εισαγωγή, προμήθεια, εγκατάσταση και εμπορία,
συντήρηση και αναγόμωση φορητού και μόνιμου εξοπλισμού πυροπροστασίας, πυροσβεστικών ουσιών
και υλικών, αυτόματων συστημάτων κατάσβεσης, πυροσβεστικών συγκροτημάτων αντλιών, και συναφών
προϊόντων και υπηρεσιών Πυροπροστασίας.
Οι εγκαταστάσεις της Acon βρίσκονται στη βιομηχανική περιοχή των Οινοφύτων. Η γκάμα των προϊόντων
μας περιλαμβάνει την κατασκευή μεταλλικών ερμαρίων για κάθε τύπου εφαρμογή Πυρασφάλειας,
ειδικών κατασκευών σε Ερμάρια Έκτακτης Ανάγκης Σηράγγων (ΕΑΣ), φορητούς και τροχήλατους
πυροσβεστήρες, μόνιμα αυτόματα συστήματα κατάσβεσης, μάνικες και αυλούς πυρόσβεσης, αντλητικά
συγκροτήματα, συστήματα πυρόσβεσης με αφρό, μόνιμα συστήματα κατάσβεσης, κ.α.
Στα πλαίσια του υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και προϊόντων ποιότητας που παρέχουμε, διαθέτουμε
πιστοποίηση κατά EN ISO 9001:2008 από την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. και Αναγνωρισμένη Πιστοποίηση για την
Συντήρηση Πυροσβεστήρων και μόνιμων συστημάτων κατάσβεσης όλων των τύπων, στις Βιομηχανικές
εγκαταστάσεις μας στη ΒΙ.ΠΕ. Οινοφύτων, όπου λειτουργεί Κέντρο επανελέγχου εξοπλισμού υπό πίεση
εκτέλεσης Υδραυλικών δοκιμών και επανεξέτασης τύπου, με αυστηρή τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας
και όλων των προβλεπόμενων Διεθνών – Ευρωπαϊκών και Εθνικών Προτύπων, υπό τη συνεχή εποπτεία
του φορέα ΕΒΕΤΑΜ και του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Η επιτυχία μας στον ανταγωνιστικό Δημόσιο τομέα, αλλά και στον Ιδιωτικό, οφείλεται στη συνεχή μας
προσπάθεια για την εκτέλεση έργων που χαρακτηρίζονται από συνέπεια, ποιότητα και “μετά την πώληση”
υποστήριξη.
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1.2 Λοιποί κίνδυνοι οι οποίοι σχετίζονται με την δραστηριότητα ή τον κλάδο που η εταιρεία
αναπτύσσεται.
Δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι κίνδυνοι οι οποίοι σχετίζονται με την δραστηριότητα ή τον κλάδο που η εταιρεία
αναπτύσσεται.

2.

Περιβαλλοντικά ζητήματα.

2.1

Πραγματικές και δυνητικές επιπτώσεις της οντότητας στο περιβάλλον.

Με ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέματα που αφορούν στη φροντίδα και την προστασία του περιβάλλοντος, η
ACON Ε.Π.Ε. συμπράττει στο ευρύτερο έργο για τη διατήρηση ενός βιώσιμου κόσμου και τη διαφύλαξή
του για τις μελλοντικές γενιές. Διατηρώντας μακρόχρονες συνεργασίες με κορυφαίους οίκους του
εξωτερικού που διακρίνονται για τo έργο τους και τις εφαρμοζόμενες πολιτικές τους για το περιβάλλον,
με κύριο στόχο την ευημερία και εξέλιξη του ανθρώπου σε αρμονία με τη φύση.
2.2 Γνωστοποίηση σχετικά με τις διαδικασίες που εφαρμόζει η οντότητα για την πρόληψη και τον
έλεγχο της ρύπανσης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από παράγοντες όπως: ενεργειακή χρήση,
άμεση και έμμεση έκκληση ατμοσφαιρικών ρύπων, προστασία της βιοποικιλότητας και των υδάτινων
πόρων, διαχείριση αποβλήτων, περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη μεταφορά ή από τη χρήση και τη
διάθεση των προϊόντων και των υπηρεσιών.
Δεν υπάρχουν.
2.3

Αναφορά στην ανάπτυξη των πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών εφόσον υπάρχουν.

Δεν υπάρχουν.

3.

Εργασιακά ζητήματα

3.1 Πολιτική διαφοροποίησης και
μειονεκτικότητας ή και άλλων πτυχών).

ίσων

ευκαιριών

(ανεξαρτήτως

φύλλου,

θρησκείας,

Η εταιρεία δεν εφαρμόζει πολιτική διαφοροποίησης στα εργασιακά ζητήματα, αλλά ακολουθεί την
πολιτική των ίσων ευκαιριών για όλο το εργαζόμενο προσωπικό της, ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας,
μειονεκτικότητας ή και άλλων πτυχών.
3.2

Σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζόμενων και συνδικαλιστική ελευθερία.

Η εταιρεία μας λειτουργεί με σεβασμό απέναντι στα δικαιώματα των εργαζομένων και υπάρχει πλήρης
συνδικαλιστική ελευθερία και οπωσδήποτε πάντοτε εντός των ορίων που η εργατική νομοθεσία θέτει και
επιτρέπει στη χώρα μας.
3.3

Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, συστήματα εκπαίδευσης, τρόπος προαγωγών κτλ.

Η φύση των δραστηριοτήτων της εταιρείας απαιτεί την ιδιαίτερη προσοχή στα θέματα υγιεινής και
ασφάλειας των εργαζομένων στην εργασία. Προς τούτο η εταιρεία διαθέτει τεχνικό ασφαλείας και ιατρό
εργασίας και παράλληλα γίνεται τακτικά συστηματική εκπαίδευση των εργαζομένων, κυρίως σε θέματα
πρόληψης αλλά εν γένει προστασίας έναντι του κινδύνου κάποιου ατυχήματος, αλλά και τρόπου έγκαιρης
δράσης για την αντιμετώπιση τέτοιων συμβάντων.
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4. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας:
Ο κύκλος εργασιών της κλειoμένης χρήσεως ανήλθε σε 1.603.453,69 ευρώ έναντι 1.605.589,21 ευρώ κατά
το έτος 2016 μειωμένος κατά 0,13% . Τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημίες ποσού
8.944,77 ευρώ έναντι κερδών ποσού 63.246,29 ευρώ της χρήσεως 2016. Παρατίθεται ο παρακάτω πίνακας
με τις μεταβολές στα κονδύλια των αποτελεσμάτων χρήσεως σε σχέση με την προηγούμενη χρήση:

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ’ είδος – Ατομικές χρηματοοικονομικές
Διαφορές € Διαφορές %
καταστάσεις
31/12/2017
31/12/2016
Κύκλος εργασιών (καθαρός)
1.603.453,69
1.605.589,21
-2.135,52
-0,13%
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα,
34.489,09
15.967,71
18.521,38
-115,99%
προϊόντα, ημικατ/μένα)
Λοιπά συνήθη έσοδα
30.421,80
46.432,90 -16.011,10
-34,48%
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών
-746.836,05
-991.954,21 -245.118,16
-24,71%
Παροχές σε εργαζόμενους
-309.068,20
-269.822,98
39.245,22
14,54%
Λοιπά έξοδα και ζημίες
-463.943,85
-317.290,25 146.653,60
46,22%
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)
-132.904,13
0,00 132.904,13 #ΔΙΑΙΡ./0!
Λοιπά έσοδα και κέρδη
0,00
2,48
-2,48
-100,00%
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων
15.612,35
88.924,86 -73.312,51
-82,44%
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
0,00
0,28
-0,28
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
-24.557,12
-25.678,85
-1.121,73
-4,37%
Αποτέλεσμα προ φόρων
-8.944,77
63.246,29 -72.191,06
114,14%
Φόροι εισοδήματος
0,00
0,00
0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους
-8.944,77
63.246,29 -72.191,06
114,14%

2. Στοιχεία Ενεργητικού
Το σύνολο του ενεργητικού, σύμφωνα με τον ισολογισμό, αναλύεται σε:

ACON ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Ε.Π.Ε.
Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
- (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)
Ποσά σε μονάδες Ευρώ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο
Άυλα πάγια στοιχεία

31/12/2017

3.754,87
69.671,78
64.364,18
137.790,83

4

31/12/2016

3.754,87
68.717,95
60.658,26
133.131,08
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Λοιπά άυλα
Σύνολο
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή
Δάνεια και απαιτήσεις
Σύνολο
Αναβαλλόμενοι φόροι
Σύνολο μη κυκλοφορούντων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα
Εμπορεύματα
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά
Σύνολο
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Προπληρωμένα έξοδα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο
Σύνολο κυκλοφορούντων
Σύνολο ενεργητικού

53.776,70
53.776,70
145.844,10
13.593,63
159.437,73
0,00
351.005,26

53.776,70
53.776,70
145.844,10
14.307,03
160.151,13
0,00
347.058,91

27.394,63
212.025,54
39.403,25
278.823,42

31.026,21
194.405,30
18.911,19
244.342,70

845.026,12
157.577,32
1.544,20
106.874,61
1.111.022,25
1.389.845,67
1.740.850,93

792.091,22
53.816,75
5.837,14
75.018,23
926.763,34
1.171.106,04
1.518.164,95

Η παραπάνω διάρθρωση του ενεργητικού της εταιρείας μας, μας επιτρέπει άνεση κινήσεων για την
πραγμάτωση των στόχων που έχουμε θέσει για την τρέχουσα χρήση 2017.
3. Στοιχεία Παθητικού :
Το σύνολο του παθητικού, σύμφωνα με τον ισολογισμό, αναλύεται σε:

ACON ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Ε.Π.Ε.
Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
- (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)
Ποσά σε μονάδες Ευρώ
Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Καταθέσεις ιδιοκτητών
Σύνολο
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο
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31/12/2017

31/12/2016

180.000,00
1.138.900,00
1.318.900,00

179.997,03
261.245,23
441.242,26

5.095,77
-474.830,52
-469.734,75

5.095,77
-465.885,75
-460.789,98
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Σύνολο καθαρής θέσης
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια
Εμπορικές υποχρεώσεις
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

849.165,25

-19.547,72

58,69
58,69

58,69
58,69

165.025,99
490.400,61
78.800,49
15.160,66
142.239,24
891.626,99
891.685,68
1.740.850,93

219.733,56
1.242.560,56
25.584,39
13.416,27
36.359,20
1.537.653,98
1.537.712,67
1.518.164,95

3.1 Καθαρή θέση
Το εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας μας αποτελείται από 6.000 εταιρικά μερίδια των 30 ευρώ έκαστο. Το
σύνολο της καθαρής θέσης της Εταιρείας είναι θετικό και ανήλθε σε 849.165,25 ευρώ την 31-12-2017,
έναντι -19.547,72 ευρώ (αρνητικό) την 31-12-2016.
3.2 Υποχρεώσεις
Το σύνολο των υποχρεώσεων ανήλθε το 2017 σε ευρώ 891.685,68 έναντι 1.537.712,67 ευρώ το 2016.
4.Αριθμοδείκτες :
Για την καλύτερη ενημέρωσή σας παρατίθενται οι κατωτέρω αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης
καθώς και απόδοσης και αποδοτικότητας :
1. Αριθμοδείκτες Οικονομικής Διαρθρώσεως.
1.1 Σύνολο κυκλοφορούντων / Σύνολο Ενεργητικού

79,84%

1.2 Σύνολο καθαρής θέσης / Σύνολο Υποχρεώσεων

95,23%

1.3 Σύνολο καθαρής θέσης / Ενσώματα πάγια

616,27%

1.4 Σύνολο κυκλοφορούντων / Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.

155,88%

2. Αριθμοδείκτες Αποδόσεως και Αποδοτικότητας.
2.1 Αποτελέσματα προ φόρων και τόκων / Πωλήσεις
2.2 Αποτελέσματα προ φόρων / Καθαρή θέση

0,97%
-1,05%

2.3 Αποτελέσματα προ φόρων και τόκων / Καθαρή θέση
2.4 Πωλήσεις / Καθαρή θέση

1,84%
188,83%

5. Διανομή Κερδών
Η κλειόμενη χρήση παρουσίασε ζημίες ποσού € 8.944,77. Δεν υφίσταται θέμα διανομής κερδών.
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Λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω, κύριοι Εταίροι σας καλώ να εγκρίνετε τις χρηματοοικονομικές
καταστάσεις της Εταιρείας για την περίοδο που έληξε την 31.12.2017 και να απαλλάξετε από κάθε ευθύνη
τους διαχειριστές της εταιρείας.
Τέλος, πιστεύω κ.κ. Εταίροι ότι θα εξακολουθήσετε να μας περιβάλλετε με την ίδια εμπιστοσύνη και στο
μέλλον.

Νέα Ιωνία Αττικής, 14 Ιουνίου 2018

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΓΙΑΓΜΟΥΡΟΓΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 243353

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Τ577996
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για την χρήση από 1 Ιανουαρίου 2017 έως 31 Δεκεμβρίου 2017
ποσά σε ευρώ

ACON ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Ε.Π.Ε.
Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
- (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)
Ποσά σε μονάδες Ευρώ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο
Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα
Σύνολο
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή
Δάνεια και απαιτήσεις
Σύνολο
Σύνολο μη κυκλοφορούντων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα
Εμπορεύματα
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά
Σύνολο
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Προπληρωμένα έξοδα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο
Σύνολο κυκλοφορούντων
Σύνολο ενεργητικού
Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Καταθέσεις ιδιοκτητών
Σύνολο
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο
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31/12/2017

31/12/2016

3.754,87
69.671,78
64.364,18
137.790,83

3.754,87
68.717,95
60.658,26
133.131,08

53.776,70
53.776,70
145.844,10
13.593,63
159.437,73
351.005,26

53.776,70
53.776,70
145.844,10
14.307,03
160.151,13
347.058,91

27.394,63
212.025,54
39.403,25
278.823,42

31.026,21
194.405,30
18.911,19
244.342,70

845.026,12
157.577,32
1.544,20
106.874,61
1.111.022,25
1.389.845,67
1.740.850,93

792.091,22
53.816,75
5.837,14
75.018,23
926.763,34
1.171.106,04
1.518.164,95

180.000,00
1.138.900,00
1.318.900,00

179.997,03
261.245,23
441.242,26

5.095,77
-474.830,52
-469.734,75

5.095,77
-465.885,75
-460.789,98

«ACON ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Ε.Π.Ε.»
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.
για την χρήση από 1 Ιανουαρίου 2017 έως 31 Δεκεμβρίου 2017
ποσά σε ευρώ
Σύνολο καθαρής θέσης
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια
Εμπορικές υποχρεώσεις
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

849.165,25

-19.547,72

58,69
58,69

58,69
58,69

165.025,99
490.400,61
78.800,49
15.160,66
142.239,24
891.626,99
891.685,68
1.740.850,93

219.733,56
1.242.560,56
25.584,39
13.416,27
36.359,20
1.537.653,98
1.537.712,67
1.518.164,95

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ’ είδος – Ατομικές χρηματοοικονομικές
καταστάσεις
Ποσά σε μονάδες Ευρώ
Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)
Λοιπά συνήθη έσοδα
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών
Παροχές σε εργαζόμενους
Λοιπά έξοδα και ζημίες
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)
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

31/12/2017

31/12/2016

1.603.453,69
34.489,09
30.421,80
-746.836,05
-309.068,20
-463.943,85
-132.904,13
0,00
15.612,35
0,00
-24.557,12
-8.944,77
0,00
-8.944,77

1.605.589,21
15.967,71
46.432,90
-991.954,21
-269.822,98
-317.290,25
0,00
2,48
88.924,86
0,28
-25.678,85
63.246,29
0,00
63.246,29

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων
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«ACON ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Ε.Π.Ε.»
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.
για την χρήση από 1 Ιανουαρίου 2017 έως 31 Δεκεμβρίου 2017
ποσά σε ευρώ
Προσάρτημα - Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσεως από 1
Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2017
Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29)

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
( Άρθρο 29 και 30 του Ν. 4308/2014 ) της επιχείρησης :

ACON ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : 1/1/2017 έως 31/12/2016
Μέγεθος οντότητας : « Μικρή οντότητα » .
Νόμισμα : Ευρώ

Απάντηση
Απαιτούμενη Γνωστοποίηση
Α/Α
1
Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 3
α Επωνυμία της οντότητας.

ACON ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Ε.Π.Ε.

β

Νομικός τύπος της οντότητας.

γ

Περίοδος αναφοράς.

δ

Διεύθυνση της έδρας της οντότητας.

ε

Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η
οντότητα ή αντίστοιχες πληροφορίες, κατά
περίπτωση.
Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της
συνεχιζόμενης δραστηριότητας, ή όχι ;

ΝΑΙ

στ
ζ

Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση ;

ΌΧΙ

η

Κατηγορία της οντότητας

θ
2

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
1/1/2017 ΕΩΣ 31/12/2017
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 14 - ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

«Μικρή με διπλογραφικά βιβλία»
Η Διοίκηση της Οντότητας δηλώνει ότι :

Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν « Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν
καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο.
καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο
4308/2014 » .

Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 4
Υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την
προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη
δραστηριότητα. γνωστοποιείται η φύση αυτών των
παραγόντων, καθώς και τα μέτρα που έχουν ληφθεί
για την αντιμετώπισή τους.

3

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 002448501000

Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 5
10

Η επιχείρηση διενήργησε σχετική αξιολόγηση και
δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο
την προοπτική της ως συνεχιζόμενη
δραστηριότητα.

«ACON ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Ε.Π.Ε.»
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.
για την χρήση από 1 Ιανουαρίου 2017 έως 31 Δεκεμβρίου 2017
ποσά σε ευρώ
α) Οι «Λογιστικές Πολιτικές », αναλύονται στο «
Παράρτημα Β»
Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που
ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των
β) Δεν έγιναν αλλαγές στις «λογιστικές
χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. Σε περίπτωση
πολιτικές» και στις «λογιστικές εκτιμήσεις»
αλλαγών λογιστικών πολιτικών, αλλαγών λογιστικών
εκτιμήσεων ή διόρθωσης λαθών, γίνεται αναφορά στο
γεγονός, στους λόγους που οδήγησαν στην αλλαγή ή
τη διόρθωση, και γνωστοποιούνται επαρκώς οι
σχετικές
επιπτώσεις
στα
κονδύλια
των γ) Δεν έγιναν «διορθώσεις λαθών»
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

4

Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 6
Παρεκκλίσεις από την εφαρμογή μιας διάταξης του
παρόντος νόμου για να εκπληρώσει την υποχρέωση
της παραγράφου 2 του άρθρου 16 περί εύλογης
παρουσίασης, η παρέκκλιση αυτή γνωστοποιείται και
δικαιολογείται επαρκώς. Οι επιπτώσεις της
παρέκκλισης στα περιουσιακά στοιχεία, στις
υποχρεώσεις, στην καθαρή θέση και στα
αποτελέσματα,
παρατίθενται
πλήρως
στο
προσάρτημα.

5

Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 7
Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο ή μία υποχρέωση
σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια του
ισολογισμού, γνωστοποιείται η σχέση του στοιχείου
αυτού
με
τα
σχετιζόμενα
κονδύλια
των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

6

Συνημμένο « Παράρτημα Γ»

Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 10
Πληροφορίες για την περίπτωση επιμέτρησης στην
εύλογη αξία, σύμφωνα με το άρθρο 24.

8

Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις.

Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 8
Πίνακα Μεταβολών των ενσώματων και άυλων
πάγιων περιουσιακών στοιχείων:

7

Δεν έγινε παρέκκλιση.

Δεν εφαρμόστηκε το άρθρο 24.

Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 13
Δεν υπάρχουν
11

«ACON ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Ε.Π.Ε.»
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.
για την χρήση από 1 Ιανουαρίου 2017 έως 31 Δεκεμβρίου 2017
ποσά σε ευρώ
Το συνολικό χρέος της οντότητας που καλύπτεται με
εξασφαλίσεις που παρέχονται από την οντότητα, με
ένδειξη της φύσης και της μορφής της εξασφάλισης.

9

Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 14
Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που
καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την
ημερομηνία του ισολογισμού.

10

Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 16

Το συνολικό ποσό των χρηματοοικονομικών
δεσμεύσεων,
εγγυήσεων
ή
ενδεχόμενων
επιβαρύνσεων (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν
εμφανίζονται στον ισολογισμό, με ένδειξη της φύσης
και της μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που
έχουν παρασχεθεί. Κάθε δέσμευση που αφορά
παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη
υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες,
γνωστοποιείται ξεχωριστά

11

Δεν υπάρχουν

Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 23 (α)
-

14

Δεν υπάρχουν σημαντικά κονδύλια εσόδων και
εξόδων στην περίοδο που επηρεάζουν τα
αποτελέσματα.

Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 18
Το ποσό τόκων της περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το
κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών, σύμφωνα
με το άρθρο 20.

13

Δεν υπάρχουν

Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 17
Το ποσό και τη φύση των επιμέρους στοιχείων των
εσόδων ή των εξόδων που είναι ιδιαίτερου ύψους ή
ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας. Ιδιαίτερα, στην
περίπτωση που από τον παρόντα νόμο προβλέπεται
συμψηφισμός εσόδων και εξόδων γνωστοποιούνται
τα σχετικά κονδύλια και οι αξίες αυτών προ του
συμψηφισμού.

12

Δεν υπάρχουν

Ο μέσος όρος των απασχολούμενων.

Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 25
12

15 άτομα.

«ACON ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Ε.Π.Ε.»
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.
για την χρήση από 1 Ιανουαρίου 2017 έως 31 Δεκεμβρίου 2017
ποσά σε ευρώ
Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που
χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών
και εποπτικών συμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου,
των όρων χορήγησης και των ποσών που
επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν
λόγω αποποίησης, καθώς και τις δεσμεύσεις που
αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε
εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται
αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων
αυτών.

Δεν υπάρχουν

Άλλες Σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των Οικονομικών Καταστάσεων
Δεν υπάρχουν άλλες σημειώσεις ή παρατηρήσεις.

Β) ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (παρ. 5 του άρθρου 29)
Για την παρακολούθηση των επιμέρους στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η
εταιρεία ακολουθεί τις παρακάτω λογιστικές πολιτικές.
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.
2.
Οι επενδύσεις σε 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. Η εταιρεία δεν έχει διενεργήσει αποσβέσεις στην κλειόμενη και
στην προηγούμενη χρήση.
3.
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:
Περιγραφή
Μηχανήματα, εξοπλισμός εκτός Η/Υ και λογισμικού
Μέσα μεταφοράς ατόμων
Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων («εσωτερικές εμπορευματικές
μεταφορές»)
Εξοπλισμός Η/Υ, κύριος και περιφερειακός και λογισμικό
Λοιπά πάγια στοιχεία της επιχείρησης

Συντελεστής
απόσβεσης
10
16
12
20
10

Η εταιρεία δεν έχει διενεργήσει αποσβέσεις στην κλειόμενη και στις προηγούμενες χρήσεις.
4.
Τα πάγια βιολογικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρούνται στο κόστος κτήσης μείον
αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι
13
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Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.
για την χρήση από 1 Ιανουαρίου 2017 έως 31 Δεκεμβρίου 2017
ποσά σε ευρώ
μόνιμου χαρακτήρα. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική
ζωή τους που ανέρχεται σε 10 έτη (συντελεστής απόσβεσης 10%).
5.
Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης.
Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης:
α)
τα άυλα στοιχεία με περιορισμένη ωφέλιμη οικονομική ζωή επιμετρούνται στο κόστος
κτήσης μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες
απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Η απόσβεση των άυλων στοιχείων με συμβατικά
καθοριζόμενο χρόνο χρήσης γίνεται εντός του χρόνου αυτού. Για τα στοιχεία χωρίς συμβατικά
καθοριζόμενο χρόνο χρήσης, οι αποσβέσεις διενεργούνται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη
οικονομική ζωή τους.
β)
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.
6.
Οι επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες, καθώς και οι λοιποί
συμμετοχικοί τίτλοι επιμετρούνται στο κόστος κτήσης, μείον ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι
αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Μερίσματα από τις εν λόγω επενδύσεις
αναγνωρίζονται ως έσοδα στα αποτελέσματα, κατά το χρόνο που εγκρίνονται από τα αρμόδια
όργανα αυτών.
7.
Τα λοιπά πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία («Δάνεια και απαιτήσεις» και
«Χρεωστικοί τίτλοι», επιμετρούνται στο κόστος κτήσης μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται
ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα.
8.
Κατά την 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.
9.
Τα πάσης φύσεως αποθέματα (έτοιμα και ημιτελή, εμπορεύματα, πρώτες ύλες και υλικά,
βιολογικά αποθέματα) επιμετρούνται στη χαμηλότερη αξία, μεταξύ αξίας κτήσεως και καθαρής
ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων προσδιορίζεται με την μέθοδο του
μέσου σταθμικού όρου. Η ζημία που προκύπτει από την επιμέτρηση των αποθεμάτων στην
καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, όταν αυτή είναι μικρότερη του κόστους κτήσης, αναγνωρίζεται στις
ζημίες απομείωσης και επιβαρύνει το κόστος πωλήσεων στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Σε
περίπτωση ιδιαίτερα αυξημένων ζημιών απομείωσης αποθεμάτων, τα σχετικά ποσά
εμφανίζονται στο κονδύλι «Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)» στην
Κατάσταση Αποτελεσμάτων με σκοπό την εύλογη παρουσίαση.
10.
Οι εμπορικές απαιτήσεις και οι λοιπές απαιτήσεις επιμετρούνται στο κόστος κτήσης μείον
τις εκτιμώμενες ζημίες απομείωσης.
11.
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.
12.
Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος
κτήσης. Μεταγενέστερα επιμετρούνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και
ανακτήσιμης αξίας.
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13.
Οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία,
αναγνωρίζονται και επιμετρούνται στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά
την ημερομηνία του ισολογισμού.
14.
Οι λοιπές προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρούνται μεταγενέστερα στο
ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για τον διακανονισμό τους.
15.
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρούνται
μεταγενέστερα στα ονομαστικά τους ποσά.
16.
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά ως
υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή
τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται με
τα ποσά που εισπράττονται ή εγκρίνονται οριστικά. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι
κρατικές επιχορηγήσεις αποσβένονται με τη μεταφορά τους στα αποτελέσματα ως έσοδα, στην
ίδια περίοδο και με τρόπο αντίστοιχο της μεταφοράς στα αποτελέσματα της λογιστικής αξίας του
στοιχείου που επιχορηγήθηκε. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα αναγνωρίζονται
αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική
η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που
αφορούν έξοδα μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην περίοδο στην οποία τα
επιχορηγηθέντα έξοδα βαρύνουν τα αποτελέσματα.
17.
Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρούνται
μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους.
18.
Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά τον διακανονισμό των
μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων,
αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.
19.
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.
20.
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 επιμετρούνται με την μέθοδο της ολοκληρωμένης σύμβασης. Τα έσοδα από
τόκους λογίζονται βάσει της αρχής του δουλευμένου. Τα μερίσματα ή το εισόδημα από τη
συμμετοχή στην καθαρή θέση άλλων οντοτήτων, αναγνωρίζονται ως έσοδα όταν εγκρίνονται από
το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει τη διανομή τους. Τα δικαιώματα αναγνωρίζονται ως έσοδα
βάσει των σχετικών συμβατικών όρων.
21.
Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει της αρχής του
δουλευμένου.
22.
Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται κατά την αρχική αναγνώριση στο νόμισμα
στο οποίο καταρτίζονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της οντότητας με την ισχύουσα
συναλλαγματική ισοτιμία κατά τη συναλλαγή. Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς: (α) τα
15

«ACON ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Ε.Π.Ε.»
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.
για την χρήση από 1 Ιανουαρίου 2017 έως 31 Δεκεμβρίου 2017
ποσά σε ευρώ
νομισματικά στοιχεία μετατρέπονται με την ισοτιμία κλεισίματος της ημερομηνίας του
ισολογισμού, (β) τα μη νομισματικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα και επιμετρούνται
στο κόστος κτήσεως, μετατρέπονται με την ισοτιμία της αρχικής αναγνώρισης. Οι
συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από το διακανονισμό νομισματικών στοιχείων ή από
τη μετατροπή τους με ισοτιμία διαφορετική από την ισοτιμία μετατροπής κατά την αρχική
αναγνώριση ή κατά τη σύνταξη προγενέστερων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της περιόδου που προκύπτουν.
23.
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.
24.
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.
25.

Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους.

Γ) Πίνακας Μεταβολών των Ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων (παρ. 8 άρθρου
29)
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις στις αξίες
κτήσεως τους, μειωμένες κατά τις συσσωρευμένες αποσβέσεις. Επισυνάπτεται σχετικός πίνακας
παγίων περιουσιακών στοιχείων:
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΜηχανήματαΚτίρια &
ΛΟΙΠΑ ΑΫΛΑ
Τεχνικές εγκατ. & Μεταφορικά Έπιπλα & λοιπός
κτιριακές
μέσα
εξοπλισμός
Λοιπός Μηχαν.
εγκατ/σεις
Εξοπλισμός
ΑΚΙΝΗΤΑ

Αξία κτήσεως ή αποτίμησης
Κατά την 01.01.2017
Προσθήκες χρήσης 2017
Μειώσεις χρήσης 2017
Σύνολο κατά την 31.12.2017

Σωρευμένες αποσβέσεις
Κατά την 01.01.2017
Προσθήκες χρήσης 2017
Μειώσεις χρήσης 2017
Σύνολο κατά την 31.12.2017
Αναπόσβεστη αξία
Κατά την 01.01.2017
Κατά την 31.12.2017

ΣΥΝΟΛΟ

6.294,91

143.514,09
953,83

28.298,30
100,00

57.872,73
3.605,92

6.294,91

144.467,92

28.398,30

61.478,65

2.540,04

74.796,14

1.232,07

24.280,70

2.540,04

74.796,14

1.232,07

24.280,70

111.309,68 214.158,63
0,00
0,00
111.309,68 214.158,63

3.754,87
3.754,87

68.717,95
69.671,78

27.066,23
27.166,23

33.592,03
37.197,95

53.776,70 186.907,78
53.776,70 191.567,53
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Μεταγενέστερα του Ισολογισμού Γεγονότα
Η Εταιρεία στη χρήση 2018 ολοκλήρωσε την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της κατά
1.075.020,00 Ευρώ με την έκδοση 35.834 νέων μεριδίων, με ονομαστική αξία και τιμή διάθεσης
30,00 Ευρώ έκαστο.
Νέα Ιωνία, 14 Ιουνίου 2018
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΓΙΑΓΜΟΥΡΟΓΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 243353

ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ
Α.Δ.Τ. Ν 321842
ΑΡ. ΑΔ. ΟΕ Α ΤΑΞΗΣ 0048056
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