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Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της PRO-ACTINA Α.Ε.
Κύριοι Μέτοχοι,
Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση την Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με το
καταστατικό, το άρθρο 43α του ν. 2190/1920 και το Ν.4308/2014, τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της
χρήσεως 2017, να σας ενημερώσουμε για τυχόν σημαντικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες και να ζητήσω
την έγκρισή σας.
1. Ανάλυση της εξέλιξης & των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της οντότητας και της
οικονομικής θέσης της εταιρείας .
Η PRO-ACTINA A.E Α.Ε. (η «Εταιρεία») ιδρύθηκε ως Ανώνυμη Εταιρεία το 2008
(ΑΜΑΕ:61742/04/Β/06/216) και εδρεύει στο Μαρούσι οδός Δελφών αρ.20. Η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο
Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό ΓΕΜΗ 7195501000. Ο σκοπός της Εταιρείας είναι η αξιοποίηση με
παραγωγή και εμπορία προϊόντων αλλά και με κάθε τρόπο, του ερευνητικού αποτελέσματος και της
τεχνογνωσίας που προέκυψε από τη έρευνα και την μελέτη για την παραγωγή και εμπορία προϊόντων υψηλής
τεχνολογίας, για την βιοτεχνολογική και φαρμακευτική έρευνα.
Η χρήση του 2017 ολοκληρώθηκε για την εταιρεία με θετικά για την Εταιρεία αποτελέσματα.
Η εταιρία παρουσίασε κέρδη προ φόρων ύψους 227.636€ έναντι 226.065 € την προηγούμενη χρήση. Τα
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας της εταιρείας ανήλθαν σε € 44.058 έναντι € 85.779 την προηγούμενη χρήση.
Τέλος τα λοιπά έσοδα και κέρδη ανήλθαν σε €313.798 ενώ τα αντίστοιχα έξοδα και ζημίες ανήλθαν σε €665.
Τα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα της 31/12/2017 ανήλθαν σε€ 331.202.
Η διοίκηση της Εταιρείας παρέχει κατεύθυνση, ηγεσία καθώς και ένα κατάλληλο περιβάλλον για τη λειτουργία
της ,ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι διαθέσιμοι πόροι της, δραστηριοποιούνται πλήρως για την επίτευξη των
αντικειμενικών σκοπών της. Οι πολιτικές της Εταιρίας στα στάδια της λειτουργικής της δραστηριότητας δίνουν
έμφαση:
α) Στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών
β)Την εφαρμογή διαδικασιών που στηρίζονται σε διαφάνεια και δικαιοσύνη και την καθιέρωση κοινών αρχών
και κανόνων.
Στην Εταιρεία δεν υπάρχει γραπτός « Κανονισμός Εργασίας - Οργανόγραμμα» ή άλλος «Κανονισμός».
Η Εταιρεία δεν διαθέτει, ανεξάρτητη Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου. Προκειμένου να διασφαλιστεί η
ανεξαρτησία και η πλήρης διαφάνεια λειτουργίας της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, η λειτουργία της
εποπτεύεται από τον Διαχειριστή.
2. Κυριότεροι κίνδυνοι .
Η Εταιρεία παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις έχοντας ως στόχο να περιορίσει όσο το δυνατόν τις πιθανές
αρνητικές επιπτώσεις οι οποίες μπορεί να προκύψουν από διάφορα γεγονότα.
Λόγω της φύσεως και του αντικειμένου της, η εταιρεία δεν εκτίθεται σε συνήθεις χρηματοοικονομικούς και
λοιπούς κινδύνους.
- Κίνδυνος αλλαγής του Κανονιστικού Πλαισίου.
Η Εταιρεία δρα μέσα στο Κανονιστικό πλαίσιο που ορίζει η Νομοθεσία και ισχύει γενικά για τις Επιχειρήσεις.
- Λειτουργικός/Ρυθμιστικός κίνδυνος.
Ενδεχόμενες τροποποιήσεις του ρυθμιστικού και νομοθετικού πλαισίου, η εφαρμογή των προβλέψεων του
Μνημονίου κ.λπ, ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στη λειτουργία, στην οικονομική κατάσταση, τα
λειτουργικά αποτελέσματα και τη ρευστότητα της Εταιρείας.
- Κίνδυνος Ρευστότητας.
Η Εταιρεία διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση και υψηλό δείκτη ρευστότητας.
Η γενική ρευστότητα της Εταιρείας βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα Όσον αφορά στη σωστή διαχείριση της
ρευστότητας, αυτή πραγματοποιείται με το συνδυασμό ρευστών διαθεσίμων, εγκεκριμένων τραπεζικών
πιστώσεων και αυστηρή παρακολούθηση των ταμειακών ροών. Η παρακολούθηση της ρευστότητας
πραγματοποιείται σε ημερήσια, εβδομαδιαία και μηνιαία.
- Πιστωτικός Κίνδυνος.
Η έκθεση της Εταιρείας στον πιστωτικό κίνδυνο αφορά κυρίως απαιτήσεις από πελάτες.
Η Διοίκηση της Εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με στόχο την ελαχιστοποίηση των
επισφαλειών. Σε κάθε περίπτωση που υπάρχει ένδειξη επισφάλειας των απαιτήσεων διενεργούνται σχετικές
απομείωσεις.
- Κίνδυνος αύξησης των επιτοκίων.
Η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τις ανάγκες
χρηματοδότησης της Εταιρείας, αλλά επειδή η εξάρτηση της Εταιρείας από τραπεζικό δανεισμό είναι μηδενική,
δεν υφίσταται σημαντικός επιτοκιακός κίνδυνος
- Συναλλαγματικός κίνδυνος.
Δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος συναλλαγματικών ισοτιμιών καθώς η Εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στην
Ελληνική και Ευρωπαϊκή αγορά και τιμολογεί σε Ευρώ. Επιπλέον όλες οι υποχρεώσεις της είναι σε Ευρώ.
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- Κίνδυνος τιμής
Δεν υπάρχει.
- Διάφοροι ειδικοί κίνδυνοι.
Δεν υπάρχουν.
3. Περιβαλλοντικά ζητήματα.
Δεν υπάρχουν.
4. Εργασιακά ζητήματα .
Η προώθηση των ίσων ευκαιριών και η προστασία της διαφορετικότητας αποτελούν βασικές αρχές της
Εταιρείας. Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν κάνει διακρίσεις στην πρόσληψη/ επιλογή, στις αποδοχές, στην
εκπαίδευση, την ανάθεση εργασιακών καθηκόντων ή σε οποιεσδήποτε λοιπές εργασιακές δραστηριότητες. Οι
παράγοντες που αποκλειστικά λαμβάνονται υπόψη είναι η εμπειρία, η προσωπικότητα, η θεωρητική κατάρτιση,
τα προσόντα, η αποδοτικότητα και οι ικανότητες του ατόμου. Η Εταιρεία παροτρύνει και συνιστά σε όλους τους
εργαζομένους αυτής να σέβονται τη διαφορετικότητα κάθε υπαλλήλου ή προμηθευτή ή πελάτη της Εταιρείας
και να μην αποδέχονται οποιαδήποτε συμπεριφορά που ενδέχεται να δημιουργεί διακρίσεις οποιασδήποτε
μορφής.
Η πολιτική της Εταιρείας, στον τομέα αυτό, στηρίζεται στις Κατευθυντήριες Αρχές του ΟΟΣΑ ή του Διεθνούς
Οργανισμού Εργασίας (ILO).
α) Πολιτική διαφοροποίησης και ίσων ευκαιριών.
Η εταιρεία το 2017 απασχόλησε κατά μέσο όρο 2 εργαζομένους διαφορετικών φύλων και ηλικιών και πάγια
πολιτική της Εταιρείας είναι η παροχή ίσων ευκαιριών στους εργαζόμενους, ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας,
μειονεκτικότητας ή και άλλων πτυχών . Οι σχέσεις της Εταιρείας με το προσωπικό της είναι άριστες και δεν
παρουσιάζονται εργασιακά προβλήματα.
β) Σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζόμενων και συνδικαλιστική ελευθερία.
Η Εταιρεία σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων και τηρεί την εργατική Νομοθεσία. Στην χρήση 2017,
κανένα όργανο ελέγχου δεν καταλόγισε παραβάσεις της εργατικής Νομοθεσίας.
Στην εταιρεία δεν υπάρχει σωματείο των εργαζομένων
γ) Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία
Η ασφάλεια στην εργασία για τους εργαζομένους αποτελεί κυρίαρχη προτεραιότητα και απαραίτητη
προϋπόθεση στην λειτουργία της Εταιρείας. Η εταιρεία διατηρεί σε όλους τους χώρους εργασίας υλικά (
φάρμακα, επιδέσμους κ.λπ ) «πρώτων βοηθειών ».Η εταιρεία διαθέτει « τεχνικό ασφαλείας», σύμφωνα με την
ισχύουσα Νομοθεσία.
Η εταιρεία δεν υποχρεούται να διαθέτει « ιατρό εργασίας», σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.
δ) Συστήματα εκπαίδευσης, τρόπος προαγωγών κτλ.
Οι διαδικασίες επιλογής και πρόσληψης προσωπικού, γίνονται με βάση τα απαιτούμενα για την θέση
προσόντα και χωρίς διακρίσεις. Η Εταιρεία εκπαιδεύει συστηματικά όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων της,
είτε με « εσωτερικά », είτε με « εσωτερικά » σεμινάρια Ο τρόπος προαγωγών, είναι με βάση την αξιολόγηση
του προϊσταμένου του τμήματος και της Διοίκησης. Για τα ανωτέρω δεν υπάρχουν γραπτές διαδικασίες
5. Χρηματοοικονομικοί (ΧΔΕ) & μη χρηματοοικονομικοί δείκτες επιδόσεων (ΜΧΔΕ) και πρόσθετες
εξηγήσεις
α) Χρηματοοικονομικοί (ΧΔΕ) και μη χρηματοοικονομικοί δείκτες.
Χρηματοοικονομικοί δείκτες, που δείχνουν την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας είναι :
β) Μη χρηματοοικονομικοί δείκτες επιδόσεων (ΜΧΔΕ).
Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί, τέτοιου είδους δείκτες.
γ) Αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.
Δεν υπάρχουν σημαντικά ή ιδιαίτερα κονδύλια, τα οποία να χρήζουν ιδιαίτερης ανάλυσης ή σχολιασμού, πέρα
των πληροφοριών που παρέχονται στις Οικονομικές Καταστάσεις.
6. Προβλεπόμενη εξέλιξη της οντότητας .
Με δεδομένη την διαφαινόμενη διατήρηση του υφιστάμενου αρνητικού κλίματος, η διοίκηση της Εταιρείας
παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις και προσαρμόζει τις κινήσεις, ενισχύοντας διαρκώς την ανταγωνιστικότητα
και την αποτελεσματικότητα της. Ο κυριότερος στόχος της διοίκησης για το 2018 είναι η υλοποίηση του σκοπού
σύστασής της.
Περαιτέρω. μέσω του επιχειρηματικού σχεδίου που έχει εκπονήσει η διοίκηση , ανατρέπεται σταδιακά η μέχρι
σήμερα ζημιογόνος πορεία και αποκαθίστανται σταδιακά τα ίδια κεφάλαια (-573.098 το 2015 σε -347.033 το
2016 και σε -185.411,00 το 2017). Αποτέλεσμα των παραπάνω ενεργειών είναι ότι πλέον δεν θα συντρέχουν
οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920.
Τα παραπάνω γεγονότα υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους βεβαιότητας που δεν μπορεί να εγείρει
αμφιβολία για την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει την επιχειρηματική της δραστηριότητα.
Η Διοίκηση της εταιρείας έχει ήδη προβεί σε επιπλέον ενέργειες για την ενίσχυση και βελτίωση των ανωτέρω
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συνθηκών.
Ειδικότερα,
- Επεκτείνει την δραστηριότητα της στο να αναπτύξει καινοτόμα προϊόντα και τεχνολογίες στον κλάδο των
βιοεπιστημών και την επακόλουθη εκμετάλλευση της παραγόμενης πνευματικής ιδιοκτησίας.
–Συστηματοποιεί την παρουσία της εταιρείας σε διεθνείς εκθέσεις και επιχειρηματικές συναντήσεις όπως για
παράδειγμα στα πλαίσια Διεθνούς Συνεδρίου BIO, του προγράμματος EASME Overseas Trade Fairs με στόχο
την υποστήριξη της διεθνούς εμπορευματοποίησης της καινοτομίας της ΕΕ.
Μέχρι την σύνταξη της παρούσας έκθεσης, δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα τα οποία να συνέβησαν από τη
λήξη της κλειόμενης χρήσεως και τα οποία μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την οικονομική διάρθρωση ή
την επιχειρηματική πορεία της Εταιρείας.
7. Δραστηριότητα της Εταιρείας στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης .
Η εταιρεία δεν πραγματοποίησε δαπάνες ή επενδύεις στον τομέα «ερευνών και ανάπτυξης» στη χρήση 2017.
8. Πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην παράγραφο
9 του άρθρου 16 του ΚΝ.2190/1920.
Δεν αποκτήθηκαν «ίδιες μετοχές », κατά την διάρκεια της χρήσης 2017.
9. Υποκαταστήματα της Εταιρείας.
Η εταιρεία δεν διατηρεί υποκαταστήματα
10. Χρήση «χρηματοπιστωτικών μέσων».
Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί «χρηματοπιστωτικά μέσα».
Κύριοι Μέτοχοι,
Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσεως
2017.
Αμαρούσιο , 27 Ιουλίου 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
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PRO-ACTINA A.E.
Επεξηγηματικές σημειώσεις και πληροφορίες επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσεως
από 1 Ιανουαρίου 2017 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2017

(Τα κονδύλια είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)

Ι . Κατάσταση Οικονομικής Θέσης

ποσά σε €

Σημ.

31.12.2017

31.12.2016

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα

1

50.855

53.045

Μηχανολογικός εξοπλισμός

1

57.613

78.023

Λοιπός εξοπλισμός

1

85.962

89.794

194.430

220.862

20.431

23.979

20.431

23.979

214.861

244.841

7.628

7.628

7.628

7.628

222.489

252.469

Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα

2

Σύνολο
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά

3

Σύνολο
Σύνολο μη κυκλοφορούντων
Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία
Αποθέματα

4

0

0

Προκαταβολές για Αποθέματα

4

93.100

39.900

93.100

39.900

Σύνολο
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις

5

23.268

3.206

Λοιπές απαιτήσεις

5

79.345

58.066

Δουλευμένα έσοδα περιόδου

5

174

190

Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα

6

331.202

254.815

Σύνολο

433.990

316.277

Σύνολο κυκλοφορούντων

527.090

356.177

Σύνολο ενεργητικού

749.579

608.646
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο

7

Σύνολο

124.880

124.880

124.880

124.880

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού

9

844.321

934.579

Αποτελέσματα εις νέο

8

(310.291)

(471.913)

Σύνολο

534.030

462.666

Σύνολο καθαρής θέσης

658.910

587.546

3.203

3.203

3.203

3.203

Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

10

Σύνολο
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμος δανεισμός

11

0

0

Εμπορικές υποχρεώσεις

13

11.077

7.977

Λοιποί Φόροι και Τέλη

13

3.878

3.624

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

13

6.216

6.216

Λοιπές υποχρεώσεις

13

280

80

Φόρος εισοδήματος

14

66.015

0

Σύνολο

87.466

17.897

Σύνολο υποχρεώσεων

87.466

17.897

749.579

608.646

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων
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II. Κατάσταση Συνολικών Εσόδων
ποσά σε €

Σημ.

31.12.2017

31.12.2016

Κύκλος Εργασιών

15

0

9.024

Κόστος πωληθέντων

16

80.571

110.304

(80.571)

(101.280)

Μικτά κέρδη
Λοιπά συνήθη έσοδα

17

48.253

45.655

Έξοδα διοίκησης

19

44.058

85.779

Έξοδα Έρευνας

20

8.952

12.256

Λοιπά έξοδα και ζημιές

18

665

16.288

Λοιπά έσοδα και κέρδη

17

313.798

411.847

227.805

241.899

Λειτουργικά αποτελέσματα
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

22

175

0

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

23

344

15.833

227.636

226.065

66.015

0,00

161.622

226.065

Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήματος

24

Κέρδη/(ζημίες) χρήσεως μετά φόρων

ποσά σε €

Υπόλοιπα κατά την 1/1/2016

Μετοχικό
κεφάλαιο

Αποθεματικά
κεφάλαια

Συσσωρευμένα
αποτελέσματα

Σημ: 7

Σημ: 9

Σημ: 8

840.000

Αποτέλεσμα χρήσης
Μείωση Μ.Κ.για καληψη ζημιών

0

(1.413.098)

(573.098)

0

226.065
715.120

226.065

-

-

(715.120)

Λοιπές προσαρμογές στην καθαρή θέση
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2016
Αποτέλεσμα Χρήσης

-

124.880

0

(471.913)

(347.033)

-

0

161.622

161.622

-

-

-

-

-

-

(310.291)

(185.411)

Διανομή Μερίσματος
Αποθεματικο Ν.4399/2016

0

Λοιπές προσαρμογές στην καθαρή θέση
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2017

Σύνολο

124.880

-

 Νομική Υπόσταση, Διάρκεια και Αντικείμενο Εργασιών
Η PRO-ACTINA A.E Α.Ε. (η «Εταιρεία») ιδρύθηκε ως Ανώνυμη Εταιρεία το 2008 (ΑΜΑΕ:61742/04/Β/06/216)
και εντάσσεται στην κατηγορία των μικρών οντοτήτων σύμφωνα με τα κριτήρια των Ελληνικών Λογιστικών
Προτύπων. Η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό ΓΕΜΗ 7195501000.. Ο
σκοπός της Εταιρείας είναι η αξιοποίηση με παραγωγή και εμπορία προϊόντων αλλά και με κάθε τρόπο, του ερευνητικού
αποτελέσματος και της τεχνογνωσίας που προέκυψε από τη έρευνα και την μελέτη για την παραγωγή και εμπορία
προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, για την βιοτεχνολογική και φαρμακευτική έρευνα.
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 Βάση Σύνταξης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με τις διατάξεις των των Ελληνικών
Λογιστικών Προτύπων. (ΕΛΠ) Η εταιρεία τηρεί τα λογιστικά της αρχεία και προετοιμάζει τις χρηματοοικονομικές
της καταστάσεις σύμφωνα με την βασική αρχή του “δεδουλευμένου” και την αρχή της συνέχισης της
δραστηριότητας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις η Εταιρεία επέλεξε να συμπεριλάβει στις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις,
πληροφόρηση πέραν αυτής που απαιτείται για τις μικρές οντότητες, για την πληρέστερη κατανόηση των
χρηματοοικονομικών πληροφοριών από τους χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

 Λογιστικές Αρχές
Οι λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν κατά τη διαμόρφωση των κονδυλίων, τα οποία κρίνονται σημαντικά
για τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων της χρήσεως και της απεικόνισης της οικονομικής κατάστασης της
Εταιρείας, είναι οι εξής:
Βάση λογιστικής απεικόνισης
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους και τα
επιμέρους χρηματοοικονομικά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στο κόστος κτήσης τους.
Εκτιμήσεις της διοίκησης
Η ορθή σύνταξη και απεικόνιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΕΛΠ απαιτεί από τη
διοίκηση της Εταιρείας να προβαίνει σε εκτιμήσεις και υποθέσεις που επηρεάζουν τα κονδύλια του ισολογισμού
και των αποτελεσμάτων αλλά και των ενδεχόμενων υποχρεώσεων και απαιτήσεων κατά την ημερομηνία του
ισολογισμού. Εξυπακούεται ότι οι πραγματικές επιδράσεις των γεγονότων που εκτιμώνται από τη διοίκηση έτσι
όπως μελλοντικά θα προκύψουν, ενδέχεται να διαφέρουν από τις παρούσες εκτιμήσεις και υποθέσεις της
διοίκησης για τα μελλοντικά αυτά γεγονότα.

Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης
Τα έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης μεταφέρονται στα αποτελέσματα της χρήσης που διενεργήθηκαν.
Ενσώματα πάγια
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεώς τους,
μειωμένες κατά (α) τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και (β) την τυχόν απαξίωσή τους.
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αφορούν κυρίως έπιπλα, ηλεκτρονικό εξοπλισμό καθώς και λοιπό εξοπλισμό
και αποσβένονται με την ευθεία μέθοδο που στοχεύει στη συστηματική και ομοιόμορφη απόσβεση των
ενσώματων παγίων στοιχείων μέσα στις χρήσεις της πιθανολογούμενης διάρκειας της παραγωγικής ζωής τους
που εκτιμήθηκαν από τη διοίκηση ως εξής:
Έπιπλα μηχανολογικός ηλεκτρονικός και λοιπός εξοπλισμός: 5 έτη
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές: 5 έτη
Πάγια με αξία κτήσης μέχρι Ευρώ 1.500 αποσβένονται εξ’ ολοκλήρου εντός της χρήσεως που αποκτήθηκαν.
Στην περίπτωση εκείνη που τα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν αποσβέσιμα κονδύλια που είχαν
αναγνωριστεί σε προγενέστερες της πρώτης εφαρμογής των ΕΛΠ χρήσεις, ενώ δεν πληρούν τα κριτήρια
αναγνώρισης των ΕΛΠ, θα απεικονίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις μέχρι την πλήρη απόσβεσή
τους, σύμφωνα με την ευχέρεια που δίνεται από τα πρότυπα αυτά.
Εγκαταστάσεις και βελτιώσεις σε μισθωμένα ακίνητα.
Οι εγκαταστάσεις και βελτιώσεις σε χρησιμοποιούμενα ακίνητα με το καθεστώς λειτουργικής μίσθωσης
απεικονίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεώς τους, μειωμένες κατά (α) τις
συσσωρευμένες αποσβέσεις και (β) την τυχόν απαξίωσή τους και αποσβένονται με την ευθεία μέθοδο
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απόσβεσης στην μικρότερη διάρκεια μεταξύ της ωφέλιμης ζωής τους και του μισθωτήριου συμβολαίου. Κόστη
επιδιόρθωσης και συντήρησης λογίζονται στα αποτελέσματα της χρήσης που διενεργούνται.H εταιρεία δεν
διαθέτη ιδιόκτητες εγκαταστάσεις και δεν έχει κάνει βελτιώσεις σε μισθωμένα ακίνητα
Άυλα πάγια στοιχεία
Τα άυλα πάγια στοιχεία αφορούν κυρίως σε δικαιώματα και σήματα των οποίων η ωφέλιμη διάρκεια ζωής
εκτιμάται σε 5 έτη.
Ξένα νομίσματα
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα καταχωρούνται με την ισοτιμία των ξένων νομισμάτων, που ισχύει κατά την
ημερομηνία της συναλλαγής.
Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται σε Ευρώ βάσει της ισοτιμίας που ισχύει κατά
την ημερομηνία του ισολογισμού. Η συναλλαγματική ζημιά ή το κέρδος που προκύπτει καταχωρείται στα
αποτελέσματα της χρήσεως.
Τα διαθέσιμα σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται σε Ευρώ βάσει της ισοτιμίας, που ισχύει κατά την ημερομηνία
του ισολογισμού. Το συναλλαγματικό κέρδος ή ζημιά που προκύπτει καταχωρείται στα αποτελέσματα της
χρήσεως.
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους
Η εταιρεία δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία.

Απαιτήσεις
Οι εμπορικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο συμφωνηθέν τίμημα, δεν είναι έντοκες και απομειώνονται κατά
το ποσό εκείνο που κρίνεται επισφαλούς εισπράξεως. Η Εταιρεία αξιολογεί την επάρκεια της απομείωσης
βασιζόμενη σε ιστορικά στοιχεία, τις τρέχουσες τάσεις της αγοράς και τον βαθμό ανταπόκρισης των πελατών
στην υποχρέωσή τους να καταβάλουν το τίμημα. Η Εταιρεία σε συνεχή βάση επισκοπεί τις απαιτήσεις της για
τυχόν απομείωση. Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων τυγχάνουν διαγραφής όταν έχουν εξαντληθεί οι προσπάθειες
είσπραξης και η πιθανότητα για ανάκτηση της απαίτησης θεωρείται απομακρυσμένη.

Αποθέματα
Η εταιρεία δεν διαθέτει αποθέματα .
Διαθέσιμα
Τα διαθέσιμα περιλαμβάνουν και τα ισοδύναμα των ταμειακών διαθεσίμων, όπως είναι οι καταθέσεις όψεως
και οι καταθέσεις προθεσμίας βραχείας διάρκειας.
Λειτουργικές μισθώσεις
Τα μισθώματα που αφορούν λειτουργικές μισθώσεις άγονται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων ως έξοδα, κατά
το χρόνο χρήσεως του μισθίου.

Αναγνώριση εσόδων
Τα έσοδα από πωλήσεις υπηρεσιών αναγνωρίζονται εντός της περιόδου που καθίστανται δουλευμένα. Τα
έσοδα από πώληση αγαθών αναγνωρίζονται όταν μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και
τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητα τους. Πιο συγκεκριμένα, η Εταιρεία αναγνωρίζει τα έσοδά της όταν
πληρούνται όλα τα παρακάτω κριτήρια:
- Πειστικό τεκμήριο ύπαρξης συμφωνίας με το αντισυμβαλλόμενο μέρος. Η ύπαρξη πειστικού τεκμηρίου
αποδεικνύεται από την ύπαρξη συμφωνητικού ή άλλου πρόσφορου μέσου που να δηλώνει την πρόθεση του
αντισυμβαλλόμενου να λάβει το αγαθό ή την υπηρεσία.
- Η παράδοση των αγαθών και των υπηρεσιών έχει πραγματοποιηθεί. Η παράδοση πραγματοποιείται με την
άφιξη του αγαθού σε χώρο υποδεικνυόμενο από τον αγοραστή ή την ολοκλήρωση και αποδοχή της
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υπηρεσίας από τον λήπτη. Στην περίπτωση που η υπηρεσία δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος της
χρήσης, η Εταιρεία εφαρμόζει την μέθοδο του ποσοστού ολοκλήρωσης για την επιμέτρηση του εσόδου.
- Το τίμημα και γενικότερα τα οικονομικά οφέλη έχουν προσδιοριστεί και επιμετρηθεί, ή μπορούν να
προσδιοριστούν και να επιμετρηθούν αξιόπιστα. Η τιμή του οικονομικού οφέλους από την πώληση αγαθών
και παροχή υπηρεσιών διαπραγματεύεται ελεύθερα στην αρχή της συμφωνίας.
Είναι σφόδρα πιθανή η εισροή των οικονομικών μεγεθών στην Εταιρεία. Η εισπραξιμότητα των οικονομικών
αυτών ωφελημάτων εκτιμάται σε εξατομικευμένη βάση. Η Εταιρεία παρέχει τις υπηρεσίες της σε πελάτες με
ιστορικό επιτυχούς είσπραξης. Οι νέοι πελάτες αξιολογούνται αναφορικά με την οικονομική τους θέση και την
ικανότητα είσπραξης της απαίτησης. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνεργασία με νέους πελάτες είναι η
εξασφάλιση εύλογης βεβαιότητας ότι ο αντισυμβαλλόμενος έχει τη δυνατότητα να καταβάλει το τίμημα. Οι
πελάτες της Εταιρείας υπάγονται σε διαρκή αξιολόγηση με βάση το ιστορικό πληρωμών αλλά και άλλων
παραγόντων. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια εξυπηρέτησης της σύμβασης διαπιστωθεί ότι η
εισπραξιμότητα δεν είναι εύλογα διασφαλισμένη, τα έσοδα λογιστικοποιούνται κατά την είσπραξη του
τιμήματος.

Φόροι εισοδήματος

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος περιλαμβάνει:
- Τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει με βάση τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας φορολογικής
νομοθεσίας.
Οι διαφορές του φορολογικού ελέγχου, καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως, κατά
την οποία βεβαιώνονται από τις φορολογικές αρχές και γίνονται αποδεκτές από την Εταιρεία.
Αναβαλλόμενοι φόροι
Αναβαλλόμενοι φόροι προκύπτουν όταν υπάρχουν προσωρινές (αναστρέψιμες) διαφορές μεταξύ λογιστικής
αξίας και φορολογικής βάσεως στοιχείων του ισολογισμού.
Η εταιρεία έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων. Ειδικότερα η Εταιρεία καταχωρίζει:
- Όλες τις αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις για όλες τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές, εκτός
εάν η υποχρέωση προκύπτει από την αρχική καταχώριση υπεραξίας ή την αρχική καταχώριση περιουσιακού
στοιχείου ή υποχρεώσεως σε συναλλαγή που δεν αφορά συνένωση επιχειρήσεων και κατά το χρόνο της
συναλλαγής δεν επηρεάζεται ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογητέο αποτέλεσμα.
- Τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις μόνο στο βαθμό που είναι σφόδρα πιθανό και τεκμηριωμένο ότι
θα υπάρχουν φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων οι εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές μπορούν να
χρησιμοποιηθούν, με εξαίρεση την περίπτωση που η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση προκύπτει από την
αρχική καταχώριση περιουσιακού στοιχείου ή υποχρεώσεως σε μια συναλλαγή που δεν αφορά συνένωση
επιχειρήσεων και κατά το χρόνο της συναλλαγής δεν επηρεάζεται ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογητέο
αποτέλεσμα. Χρεωστικά και πιστωτικά υπόλοιπα των αναβαλλόμενων φόρων υπόκεινται σε συμψηφισμό και
τα αντίστοιχα καθαρά ποσά παρουσιάζονται στον ισολογισμό και στην κατάσταση αποτελεσμάτων
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1. Ενσώματα Πάγια
Τα ενσώματα πάγια αναλύονται ως εξής:

Η συμφωνία της λογιστικής αξίας των προσθηκών, των μειώσεων και των αποσβέσεων των
ενσώματων περιουσιακών στοιχείων έχουν ως εξής:

Ακίνητα

Μηχανολογ Έπιπλα &
ικός
Λοιπός
Εξοπλισμος Εξοπλισμός

€

€

€

Σύνολο

€

Αξία Κτήσεως

57.933

213.289

424.175

695.397

31η Δεκεμβρίου 2016
Προσθήκες

57.933

213.289

424.175

695.397

0

0

0

0

0
0

0

0

31η Δεκεμβρίου 2017

57.933

213.289

424.175

695.397

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

€

Διαγραφές

€

€

€

31η Δεκεμβρίου 2016

4.888

135.266

334.381

474.535

Αποσβέσεις
Διαγραφές

2.190
0

20.410
0

3.832
0

26.432
0

31η Δεκεμβρίου 2017

7.078

155.676

338.214

500.967

31η Δεκεμβρίου 2017

50.855

57.613

85.962

194.430

31η Δεκεμβρίου 2016

53.045

78.023

89.794

220.862

Αναπόσβεστη αξία
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2. Άυλα πάγια
Τα άυλα πάγια αναλύονται ως εξής:

Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν αξίες λογισμικών προγραμμάτων
Λογισμικά
Προγράμματα

Σύνολο

€
66.583
0
0
66.583

€
66.583
0
0
66.583

€
3.548
0
46.152

€
42.604
3.548
0
46.152

Αναπόσβεστη αξία
31η Δεκεμβρίου 2017

20.431

20.431

31η Δεκεμβρίου 2016

23.979

23.979

31η Δεκεμβρίου 2016
Προσθήκες
Διαγραφές
31η Δεκεμβρίου 2017
Συσσωρευμένες αποσβέσεις
31η Δεκεμβρίου 2016
Αποσβέσεις
Διαγραφές
31η Δεκεμβρίου 2016

3.

42.604

Δάνεια και απαιτήσεις

Τα δάνεια και απαιτήσεις αφορούν δοσμένες εγγυήσεις
31η Δεκεμβρίου 2017
Εγγυήσεις Ενοικίων
Εγγυήσεις ΔΕΗ
Γραμμάτια εισπρακτέα

Σύνολο

4. Αποθέματα
Η εταιρεία δεν διαθέτει αποθέματα .

31η Δεκεμβρίου 2016

6.800

6.800

828

828

0

0

7.628

7.628
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5. Α) Εμπορικές απαιτήσεις
Οι εμπορικές απαιτήσεις περιλαμβάνουν απαιτήσεις κατά πελατών και αναλύονται ως εξής:
Ειδικότερα το κονδύλι των απαιτήσεων από πελάτες αναλύεται ως εξής:
Απαιτήσεις από πελάτες εσωτερικού
Απαιτήσεις από πελάτες εξωτερικού
Γραμμάτια σε καθυστέρηση
Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες πελατών εσωτερικού
Σύνολο

31/12/2017
23.268
0
0
0
23.268

31/12/2016
3.206
0
0

0
3.206

5. Β) Λοιπές απαιτήσεις
Οι λοιπές απαιτήσεις αφορούν κυρίως δοσοληπτικούς λογαριασμούς προσωπικού και λοιπούς χρεώστες.
Οι λοιπές απαιτήσεις, ειδικότερα αφορούν:
Απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο
Φόροι που προπληρώθηκαν
Παρακρατούμενοι φόροι
Εξοδα επομένων χρήσεων
Προκαταβολές για Αποθέματα
Χρεωστικά υπόλοιπα προμηθευτών
Λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο

31/12/2017
24.298
0
26
174
93.100
54.637
385
172.619

31/12/2016
50.638
36
120
190
39.900
-

7.272
58.066

6. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της Εταιρείας αναλύονται στον παρακάτω πίνακα

31/12/2017

Ταμείο
Καταθέσεις όψεως
Καταθέσεις επι προθεσμίας
Σύνολο

31/12/2016
70

30

331.132

254.785

0,00

0,00

331.202

254.815

Το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων και των καταθέσεων τηρείται σε Ευρώ. Οι καταθέσεις είναι όψεως και τηρούνται σε
τραπεζικά ιδρύματα στην Ελλάδα .

7. Μετοχικό κεφάλαιο και λοιπά αποθεματικά
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι πλήρως καταβεβλημένο και ανέρχεται σε Ευρώ
διαιρούμενο σε 4.460 μετοχές των € 28 εκάστη.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας έχει ως εξής:
Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015

Αριθμός
κοινών
μετοχών

Ονομαστική
Αξία

124.800,00

Μετοχικό
κεφάλαιο

28.000

30,00

840.000

η

4.460

28,00

124.880

η

4.460

28,00

124.880

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017
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8. Συσσωρευμένα αποτελέσματα
Τα συσσωρευμένα αποτελέσματα που περιλαμβάνονται στα ίδια
κεφάλαια αναλύονται ως εξής:
Κονδύλια
Υπόλοιπο κατά την 31/12/2015

(1.413.098)

Κέρδη χρήσης μετά φόρων

226.065

Μείωση Μ.Κ.για καληψη ζημιών

715.120

Υπόλοιπο κατά την 31/12/2016

(471.913)

Κέρδη χρήσης μετά φόρων

161.622
0

Λοιπές προσαρμογές στην καθαρή θέση

(310.291)

Υπόλοιπο κατά την 31/12/2017

9. Αποθεματικά κεφάλαια
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕ

Τα αποθεματικά κεφάλαια της Εταιρείας αφορούν ειδικά
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
ΙΣ
αποθεματικά εύλογης αξίας, το τακτικό αποθεματικό και
Τακτικό
ΠΑΓΙΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜ
αποθεματικά αφορολόγητων κερδών. Τα αποθεματικά
αποθεματικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α GLIOMARK
αναλύονται ως εξής:

Σύνολο

GA673737

Υπόλοιπο κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015

0

0

0

0

Μεταβολή χρήσης

0

0

0

0

Υπόλοιπο κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016

0

25.781

908.798

934.579

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2017

0

25.781

908.798

934.579

Μεταβολή χρήσης

0

0

(90.258)

(90.258)

Υπόλοιπο κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017

0

25.781

818.541

844.321

10. Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις/(υποχρεώσεις)
Η συνολική μεταβολή στον αναβαλλόμενο φόρο
εισοδήματος έχει ως εξής:
Υπόλοιπο αρχής χρήσης

31/12/2017 31/12/2016
0

0

Αναβαλλόμενος φορος από αναλογιστικά κέρδη/ζημίες μελέτης σε ίδια κεφάλαια

3.203

3.203

Υπόλοιπο τέλους χρήσης

3.203

3.203

11. Δανεισμός
Η εταιρεία δεν έχει δάνεια

12. Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους
Η υποχρέωση της Εταιρείας προς τα πρόσωπα που εργοδοτεί, για τη μελλοντική καταβολή παροχών
ανάλογα με το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, προσμετράται και απεικονίζεται με βάση το
αναμενόμενο να καταβληθεί δεδουλευμένο δικαίωμα του κάθε εργαζόμενου, κατά την ημερομηνία του
ισολογισμού σε ονομαστικές αξίες. Ο υπολογισμός της Εταιρείας απαιτεί τη διενέργεια εκτιμήσεων από τη
Διοίκηση που λαμβάνουν υπόψη ειδικές παραμέτρους για τη διενέργεια της εν λόγω πρόβλεψης. Η Εταιρεία
δεν έχει διενεργήσει αναλογιστική μελέτη και ως εκ τούτου είναι τουλάχιστον εύλογα πιθανό, ότι τα ποσά
που θα καταβληθούν κατά την αφυπηρέτηση του προσωπικού θα διαφέρουν από την παρούσα εκτίμηση της

PRO-ACTINA A.E.
Επεξηγηματικές σημειώσεις και πληροφορίες επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσεως
από 1 Ιανουαρίου 2017 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2017

(Τα κονδύλια είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)
διοίκησης.

13. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Η ανάλυση των υπολοίπων των προμηθευτών της Εταιρείας έχει ως εξής:

31/12/2017

31/12/2016

Προμηθευτές εσωτερικού

10.992

7.892

Προμηθευτές εξωτερικού

0

0

85

85

11.077

7.977

-1.742.407

-1.149.126

31/12/2017

31/12/2016

Υποχρεώσεις από φόρους (πλην φόρου εισοδήματος)

3.878

3.624

Ασφαλιστικά Ταμεία

6.216

6.216

Λοιπές υποχρεώσεις

0

0

280

80

10.374

9.920

Επιταγές Πληρωτέες μεταχρονολογημένες προμηθευτών εσωτερικού
Σύνολο

Η ανάλυση των υπολοίπων των λοιπών εμπορικών υποχρεώσεων της Εταιρείας έχει ως εξής:

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Σύνολο

14. Υποχρεώσεις για τρέχουσα φορολογία
Οι τρέχουσες υποχρεώσεις για φόρο εισοδήματος της Εταιρείας έχουν ως
εξής:

31/12/2017

Συντελεστής φορολογίας 2016: 29% - 2017: 29%

31/12/2016

66.015

Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζημιές που δηλώνονται για φορολογικούς
σκοπούς παραμένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές εξετάσουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του
φορολογούμενου, στιγμή κατά την οποία εκκαθαρίζονται και οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Οι φορολογικές ζημιές,
στο βαθμό που αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό κερδών των
πέντε επομένων χρήσεων που ακολουθούν τη χρήση στην οποία πραγματοποιήθηκαν.

15. Κύκλος εργασιών
Οι πωλήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

31/12/2017

31/12/2016

Πωλήσεις Εμπορευμάτων & Προϊόντων

0

9.024

Σύνολο

0

9.024

16. Κόστος
Το κόστος πωληθέντων αναλύεται ως εξής:

31/12/2017

31/12/2016

Κόστος α', β ' υλών - υλικών κ.λ.π αναγνωρισμένο ως έξοδο

80.571

110.304

Σύνολο

80.571

110.304

0
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17. Λειτουργικά έσοδα
Τα λοιπά λειτουργικά έσοδα αναλύονται ως εξής:

31/12/2017

31/12/2016

48.252

45.655

Λοιπών πράξεων έσοδα

313.799

411.847

Σύνολο

362.051

457.502

Ενοίκια κτιρίων

18. Λειτουργικά έξοδα
Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα αναλύονται ως εξής:

31/12/2017

31/12/2016

Έκτακτες Ζημιές

0

-

Διάφορα έξοδα

665

16.288

Σύνολο

665

16.288

19. Έξοδα διοίκησης
Τα έξοδα διοίκησης αναλύονται ως ακολούθως:
Αμοιβές & Έξοδα Προσωπικού
Αμοιβές & Έξοδα Τρίτων
Παροχές Τρίτων
Φόροι & Τέλη
Διάφορα Έξοδα
Αποσβέσεις

παγίων

Σύνολο

31/12/2017

31/12/2016

21.063

31.687

2.418

6.108

11.662

13.236

1.985

1.398

505

28.401

6.425

4.949

44.058

85.779

20.Έξοδα Έρευνας
Τα έξοδα διάθεσης αναλύονται ως ακολούθως:

31/12/2017

31/12/2016

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού

10.633

5.008

Αμοιβές & Έξοδα Τρίτων

-8.209

-1.160

3.193

3.120

315

269

Παροχές Τρίτων
Φόροι & Τέλη
Διάφορα Έξοδα

664

-1.179

Αποσβέσεις παγίων

2.356

6.198

Σύνολο

8.952

12.256
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21. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Στα πλαίσια της ανάλυσης αμοιβών και εξόδων προσωπικού, παρατίθεται
πίνακας με τις συνολικές δαπάνες ανά κατηγορία απασχολουμένων για τα έτη
2017 - 2016:

31/12/2017

31/12/2016

Αμοιβές έμμισθου προσωπικού

98.339

351.650

Εισφορές & επιβαρύνσεις έμμισθου προσωπικού

25.639

86.094

3.413

-

127.391

437.744

Κοινωνικές επιβαρύνσεις και βοηθήματα
Σύνολο έμμισθου προσωπικού

2017
Ο αριθμός των εργαζομένων στην
εταιρεία είναι:

2016

Έμμισθο

Ημερομίσθιο

Έμμισθο

Ημερομίσθιο

προσωπικό

προσωπικό

προσωπικό

προσωπικό

3

-

3

-

22. Χρηματοοικονομικά έσοδα
Τα έσοδα από επενδύσεις αναλύονται ως εξής:
Τόκοι καταθέσεων
Έσοδα από συναλλαγματικές διαφορές
Σύνολο

31/12/2017
175
175

31/12/2016
0
0

23. Χρηματοοικονομικά έξοδα
Τα χρηματοοικονομικά έξοδα αναλύονται ως εξής:
Τόκοι βραχυπρόθεσμου δανεισμού
Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα
Σύνολο

31/12/2017
0
344
344

31/12/2016
0
15.833
15.833

Λειτουργικές μισθώσεις
Η Εταιρεία είναι συμβατικά δεσμευμένη σε σχέση με τη λειτουργική μίσθωση ακινήτων και αυτοκινήτων.
Σημειώνουμε ότι τα εν λόγω συμβόλαια λειτουργικής μίσθωσης είναι δυνατόν να λυθούν/ακυρωθούν χωρίς
σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις για την Εταιρεία.

Λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017, δεν υπήρχαν ενδεχόμενες υποχρεώσεις και λοιπές δεσμεύσεις που να μην
απεικονίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, ή να ήταν απαραίτητο να απεικονισθούν.

Μεταγενέστερα της περιόδου γεγονότα
Η διοίκηση επισκόπησε την ενδιάμεση περίοδο από την ημερομηνία λήξης της χρήσης μέχρι την ημερομηνία
έκδοσης των οικονομικών καταστάσεων για γεγονότα μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων. Οι
οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν όλα τα μεταγενέστερα γεγονότα, σχετικές συναλλαγές, και εκτιμήσεις
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της διοίκησης οι οποίες θα έπρεπε να αναγνωριστούν στις οικονομικές καταστάσεις ή να γνωστοποιηθούν σε
αυτές σύμφωνα με τα ΕΛΠ. Η διοίκηση της Εταιρείας καθόρισε ότι δεν υφίστανται σημαντικά γεγονότα, σχετικές
συναλλαγές και εκτιμήσεις της διοίκησης που να προέκυψαν μετά το τέλος της περιόδου τα οποία θα έπρεπε
να αντικατοπτριστούν στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ή να γνωστοποιηθούν σε αυτές.
Επιπρόσθετα δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία καθώς και συνδεόμενες με αυτά υποχρεώσεις για τα οποία
η διοίκηση της Εταιρείας έχει λάβει απόφαση να διαθέσει στο πρόσεχες διάστημα ή στους επόμενους δώδεκα
μήνες.

Μαρούσι, 12 Ιουλίου 2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΙΚΑΣ

