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Έκθεση Ελεγκτών 
Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας «SELECT SOFTWARE AND BUSINESS SOLUTIONS A.E.B.E.» 

Η Εταιρία μας για τις οικονομικές καταστάσεις που αφορούν την χρήση 01/01/2018 – 31/12/2018 

εμπίπτει στα όρια απαλλαγής από υποχρεωτικό έλεγχο γιατί  κατά τις δύο προηγούμενες χρήσεις 
(2016,2017) ανήκε στην κατηγορία των μικρών οντοτήτων αφού κατά την ημερομηνία των ως άνω 

ισολογισμών δεν υπερέβαιναν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια : 

α) Σύνολο ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων) 350.000-3.999.999 ευρώ 

β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών 700.000-7.999.999 ευρώ 

γ) Μέσος όρος απασχολούμενων κατά την διάρκεια της περιόδου 10-49 άτομα 

βάσει του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014 (Ε.Λ.Π.) 
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                                                                      ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «SELECT SOFTWARE AND BUSINESS SOLUTIONS A.E.B.E.» 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ  

1/1/2018 – 31/12/2018 

                                                                                 Προς 

                                      Την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 

 

Κύριοι Μέτοχοι , έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε την Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου  

σύμφωνα με το καταστατικό και το άρθρο 43α του ν. 2190/1920, τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

της χρήσεως 2018 και να σας ενημερώσουμε για σημαντικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες της και 

να ζητήσουμε την έγκρισή σας. 

 

Σημειώνουμε ότι η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συντάχθηκε σύμφωνα με τις 

σχετικές διατάξεις του ν. 2190/1920 όπως ισχύει. 

 

1. Ανάλυση της εξέλιξης & των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της οντότητας και της θέσης της 

εταιρίας  (περίπτωση α και β της παραγράφου 2 του άρθρου 43α του ν. 2190/1920  σε συνδυασμό 

με την εγκύκλιο, αρ. πρωτ.: 62784/2017)  

 

α. Συνοπτική περιγραφή επιχειρηματικού μοντέλου  

 

Η εταιρία « SELECT SOFTWARE AND BUSINESS SOLUTIONS A.E.B.E» ιδρύθηκε το έτος 1991  και εδρεύει 

στο δήμο Λυκόβρυσης -Πεύκης στην Λ. Ειρήνης 55. 

 

Το κύριο αντικείμενό της είναι : «Υποστήριξη και Ολοκλήρωση Συστήματος Λογισμικού» 

 

Η Εταιρία δραστηριοποιείται στο κλάδο «Εταιριών πληροφορικής, παροχής υπηρεσιών οργάνωσης και 

παροχής λογιστικών-φοροτεχνικών υπηρεσιών» 

 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες εκ μέρους της Εταιρίας εντάσσονται στους ακόλουθους τομείς:     

 α)Υποστήριξη και Ολοκλήρωση Συστήματος Λογισμικού. 

 β)Παροχή Λογιστικών-Φοροτεχνικών Υπηρεσιών. 

 

Πελάτες της είναι : Επιχειρήσεις διαφορετικών κλάδων χονδρικής. 

Το δίκτυο πωλήσεων της Εταιρίας γεωγραφικά καλύπτει όλες τις περιοχές της Ελλάδος. 

 

Η Εταιρία διοικείται από τους : α) Σιδέρης Χ. Ιωάννης-Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος, 

β)Σιδέρης Χ. Νικόλαος-Αντιπρόεδρος, γ)Σιδέρη Ν. Μαργαρίτα- Μέλος, δ) Γεωργίου Αν.  

Ελένη-Μέλος, ε) Σμπόνια Κ. Δέσποινα-Μέλος , εκ των οποίων οι : α)Σιδέρης Χ. Ιωάννης κατέχει το 50% 

των μετοχών, β) Σιδέρης Χ. Νικόλαος κατέχει το 50% των μετοχών. 

 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2190/year/1920/article/43%CE%B1
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2190/year/1920/article/43%CE%B1/paragraph/2
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2190/year/1920/article/43%CE%B1
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Η επιτυχημένη δραστηριότητα της Εταιρίας οφείλεται στους εξής παράγοντες : 

 α) Πελατολόγιο του οποίου ικανοποιούνται οι ανάγκες, 

 β) Εξειδικευμένο προσωπικό  

 

β. Στόχοι, βασικές αξίες και κύριες στρατηγικές 

 

Στόχοι  

α) Αύξηση του τζίρου,  

β) Βελτίωση του περιθωρίου μικτού και καθαρού κέρδους,  

 

Βασικές αξίες 

α) Έντιμη σχέση με τους πελάτες,  

β) Κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον,  

γ) Ευκαιρίες εξέλιξης στους εργαζομένους  

 

Κύριες στρατηγικές 

α) Επέκταση εντός της επόμενης τριετίας των πωλήσεων προγραμμάτων στους υφιστάμενους και σε 

νέους πελάτες για την παραμετροποίηση λογισμικού (εμπορικών συμφωνιών, παραγγελιοληψίας, 

αποθήκευσης και ηλεκτρονικών πληρωμών, εφαρμογής μετοχολογίου) ώστε να συμμετέχουν στα 

προγράμματα επιδοτήσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

 

γ. Αρχές διοίκησης και εσωτερικά συστήματα διαχείρισης 

 

Η διοίκηση της Εταιρίας 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 

παραγωγικής και 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. 

 

γ) Σεβασμό για το περιβάλλον . 

 

Στην Εταιρία υπάρχει γραπτός « Κανονισμός Εργασίας - Οργανόγραμμα». 

Η Εταιρία εφαρμόζει όλα τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα που προσδιορίζονται  στον Ευρωπαϊκό 

Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ελεύθερης κυκλοφορίας των δεδομένων αυτών (GDPR). 

Επίσης έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Ασφαλούς Διαχείρισης Πληροφοριών, σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO/IEC 27001:2013.   

Η Εταιρία  δεν διαθέτει, ανεξάρτητη Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου. 
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δ. Περιγραφή των προηγούμενων επιδόσεων, της αλυσίδας αξίας και των ενσώματων και άυλων 

περιουσιακών στοιχείων. 

δα) Προηγούμενες επιδόσεις 

 

Κύκλος εργασιών 

 

Το 2018 ήταν μια ακόμα δύσκολη χρονιά. Η συνέχιση της οικονομικής κρίσης και τα δυσμενή 

οικονομικά μέτρα επηρέασαν αρνητικά το οικονομικό περιβάλλον.  

 

Μέσα σε αυτό το δυσμενές οικονομικό κλίμα, η Εταιρία κατόρθωσε να καταγράψει μια μείωση του 

κύκλου εργασιών της κατά 49.135,56, η οποία κρίνεται ικανοποιητική σε σχέση με την αγορά και τον 

κλάδο, που δραστηριοποιείται η Εταιρία.  

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους  

 

Το 2018 το Περιθώριο Καθαρού Κέρδους μειώθηκε, κατά € 3.167,73. 

Άλλες Σημαντικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες της χρήσης 2017. 

 

Τα Αποτελέσματα προ φόρων για τη χρήση 2018 ανήλθαν σε κέρδη € 3.525,72 έναντι κερδών € 

6.693,45 το 2017 παρουσιάζοντας μείωση κατά €3.167,73 ή σε ποσοστό κατά 47,33%. 

 

Το Μικτό κέρδος για το 2018 ανέρχεται σε € 329.615,01 έναντι € 377.817,88 το 2017 παρουσιάζοντας 

μείωση € 48.202,87 ή σε ποσοστό κατά 12,76%. 

 

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα παρουσίασαν μείωση κατά 14,35% συγκριτικά με την προηγούμενη 

χρήση δηλαδή περιορίστηκαν σε € 448,73 το 2018 από € 523,90 που ήταν το 2017. 

 

Τα Έξοδα διοικητικής λειτουργίας και διάθεσης της εταιρίας ανήλθαν σε € 327.497,69 για το 2018 

έναντι € 371.554,90 για το 2017 παρουσιάζοντας μείωση 11,86 %. 

 

Ο συνολικός Δανεισμός από € 0 στις 31/12/2017 παρέμεινε σε € 0 στις 31/12/2018.  

 

Τα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα της 31/12/2018 εμφανίζονται αυξημένα κατά 73,06% και 

διαμορφώθηκαν σε € 779,88 έναντι € 450,64 την προηγούμενη χρήση.  

 

δβ) «Αλυσίδα αξίας»  

Όλες οι λειτουργίες (κύριες ή υποστηρικτικές) της Εταιρίας προσπαθούν να προσδώσουν 

«προστιθέμενη αξία» στον πελάτη μας. 

 

δγ) Ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία. 

Επενδύσεις το έτος 2018 

 

Το 2018 η Εταιρία δεν διενέργησε σημαντικές επενδύσεις. 

 

Η αξία των ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων, καθώς και οι μεταβολές τους το έτος 2018 

φαίνεται στον σχετικό «Πίνακα» του Προσαρτήματος των Οικονομικών Καταστάσεων. 
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2. Κυριότεροι κίνδυνοι ( περίπτωση α και β της παραγράφου 2 του άρθρου 43α του  ν. 2190/1920 σε 

συνδυασμό με την εγκύκλιο, αρ. πρωτ.: 62784/2017 ) . 

 

Η Εταιρία παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις έχοντας ως στόχο να περιορίσει όσο το δυνατόν τις 

πιθανές αρνητικές επιπτώσεις οι οποίες μπορεί να προκύψουν από διάφορα γεγονότα.  

 

Οι συνήθεις χρηματοοικονομικοί και λοιποί κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται η Εταιρία είναι : 

 

α) Αναφορά στην εφοδιαστική αλυσίδα με μνεία στους κύριους προμηθευτές και στους κανόνες 

συνεργασίας μεταξύ τους 

 

- Εφοδιαστική αλυσίδα  

 

Οι Βασικοί προμηθευτές της Εταιρίας είναι από την ελληνική αγορά .Οι κανόνες συνεργασίας μεταξύ 

τους είναι σύμφωνοι με τους συνήθεις όρους της αγοράς. Δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στους 

Προμηθευτές  ή άλλες παραβάσεις σε σχέση με τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί, με κάποιους από 

τους Προμηθευτές. 

 

Επίσης δεν υπάρχουν προμηθευτές, η διακοπή της συνεργασίας των οποίων θα έθετε σε κίνδυνο την 

λειτουργία της Εταιρίας.  

 

- Κίνδυνος απαξίωσης αποθεμάτων  

 

Η Εταιρία είναι παροχής υπηρεσιών και έχει ελάχιστη εξάρτηση από αποθέματα. 

 

- Ασφάλιση αποθεμάτων  

 

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 

 

β) Μελλοντικές προοπτικές και πως αυτές επηρεάζονται από το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο. 

 

- Κίνδυνος Μείωσης της ζήτησης. 

 

Η παρατεταμένη ύφεση στην Ελλάδα και οι διαρκείς αναπροσαρμογές των οικονομικών δεδομένων, 

συντελούν στην συντήρηση ενός αβέβαιου οικονομικού περιβάλλοντος. Η Εταιρία παραμένει προς το 

παρόν σταθερή παρά το γενικότερο κλίμα οικονομικής ύφεσης και ταυτόχρονα προσπαθεί να διατηρεί 

την « ελαστικότητα » των δαπανών της. 

 

- Κίνδυνος αλλαγής του Κανονιστικού Πλαισίου. 

 

Η Εταιρία δρα μέσα στο Κανονιστικό πλαίσιο που ορίζει η Νομοθεσία και ισχύει γενικά για τις 

Επιχειρήσεις.  
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- Λειτουργικός/Ρυθμιστικός κίνδυνος. 

 

Ενδεχόμενες τροποποιήσεις του ρυθμιστικού και νομοθετικού πλαισίου ενδέχεται να έχουν σημαντική 

επίπτωση στη λειτουργία, στην οικονομική κατάσταση, τα λειτουργικά αποτελέσματα και τη 

ρευστότητα της Εταιρίας. 

 

γ) Λοιποί κίνδυνοι οι οποίοι σχετίζονται με την δραστηριότητα ή τον κλάδο που η εταιρία 

αναπτύσσεται. 

 

- Κίνδυνοι που σχετίζονται με τον κλάδο που δραστηριοποιείται η Εταιρία. 

 

Δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι κίνδυνοι για τον κλάδο πέρα από αυτούς που ισχύουν για το σύνολο της 

Αγοράς  

 

- Κίνδυνος Ρευστότητας. 

 

Η Εταιρία δεν έχει εξωτερικό δανεισμό και χαίρει υψηλής αξιοπιστίας τόσο έναντι των Τραπεζών, όσο 

και έναντι των προμηθευτών του, λόγω της 28ετους παρουσίας της και πλέον δυναμικής πορείας της 

στην ελληνική αγορά. 

 

- Πιστωτικός Κίνδυνος. 

 

Η έκθεση της Εταιρίας στον πιστωτικό κίνδυνο αφορά κυρίως απαιτήσεις από πελάτες. Η Εταιρία κάνει 

μόνο χονδρικές πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών. 

 

Η Εταιρία δεν έχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σε κάποια από τα συμβαλλόμενα με 

αυτόν μέρη, κυρίως λόγω της μεγάλης διασποράς του πελατολογίου της. Για τις πωλήσεις η Εταιρία, με 

βάση τις εσωτερικές αρχές λειτουργίας της, χορηγεί πίστωση, εξετάζοντας κατά περίπτωση την 

πιστοληπτική ικανότητα των πελατών, εξάλλου οι λεπτομέρειες είσπραξης των υπολοίπων 

καθορίζονται με συμβάσεις που υπογράφονται και από τα δύο μέρη. 

 

Η Διοίκηση της Εταιρίας εφαρμόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με στόχο την ελαχιστοποίηση των 

επισφαλειών. Σε κάθε περίπτωση που υπάρχει ένδειξη επισφάλειας των απαιτήσεων διενεργούνται 

σχετικές απομειώσεις. 

 

- Κίνδυνος αύξησης των επιτοκίων. 

 

Η Διοίκηση της Εταιρίας παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τις ανάγκες 

χρηματοδότησης της Εταιρίας, αλλά επειδή η εξάρτηση της Εταιρίας από τραπεζικό δανεισμό είναι 

μηδενική , δεν υφίσταται  επιτοκιακός κίνδυνος.  

 

- Συναλλαγματικός κίνδυνος. 

 

Η Διοίκηση της Εταιρίας, παρακολουθεί διαρκώς τους συναλλαγματικούς κινδύνους που ενδέχεται να 

προκύψουν και αξιολογεί την ανάγκη λήψης σχετικών μέτρων. 
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Δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος συναλλαγματικών ισοτιμιών καθώς η Εταιρία δραστηριοποιείται  στην 

Ελληνική  αγορά και τιμολογεί σε Ευρώ. Επιπλέον δεν υπάρχουν δανειακές υποχρεώσεις  σε Ευρώ. 

 

- Κίνδυνος τιμής 

Δεν υπάρχει. 

 

- Διάφοροι ειδικοί κίνδυνοι. 

 

Δεν υπάρχουν. 

 

3. Περιβαλλοντικά ζητήματα (περίπτωση α και β της παραγράφου 2 του άρθρου 43α του ν. 

2190/1920 σε συνδυασμό με την εγκύκλιο, αρ. πρωτ.: 62784/2017 ) . 

 

Η εταιρία, αναγνωρίζει τις υποχρεώσεις της απέναντι στο περιβάλλον και της ανάγκης συνεχούς 

βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεών της, έτσι ώστε να επιτυγχάνει μια ισορροπημένη 

οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία με την προστασία του περιβάλλοντος. Η περιβαλλοντική πολιτική της, 

εστιάζεται στα ακόλουθα: 

 Διαχείριση των παραγόμενων στερεών και υγρών αποβλήτων , δίνοντας προτεραιότητα στην 

χωριστή συλλογή τους και την ανακύκλωση  

 Διαρκή ενημέρωση του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος  

 Εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. 

 

 

α) Πραγματικές και δυνητικές επιπτώσεις της οντότητας στο περιβάλλον 

 

Η Εταιρία λόγω του αντικειμένου της δεν δημιουργεί ιδιαίτερα απορρίμματα τα οποία να επιβαρύνουν 

το περιβάλλον. 

 

β) Γνωστοποίηση σχετικά με τις διαδικασίες που εφαρμόζει η οντότητα για την πρόληψη και τον 

έλεγχο της ρύπανσης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από διάφορους παράγοντες.  

  

 ξεκίνησε και συνεχίζεται η αντικατάσταση λαμπτήρων φωτισμού από νέους τεχνολογίας LED, 

ενέργεια που επίσης κατατείνει στον περιορισμό της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται. 

 εφαρμογή προγράμματος ανακύκλωσης του χαρτιού  

 ανακύκλωση μελανιών εκτυπωτών  

 

  

γ) Αναφορά στην ανάπτυξη των πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών εφόσον υπάρχουν. 

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 

  

 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2190/year/1920/article/43%CE%B1/paragraph/2
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2190/year/1920/article/43%CE%B1
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4. Εργασιακά ζητήματα ( περίπτωση α και β της παραγράφου 2 του άρθρου 43α του ν. 2190/1920 , 

σε συνδυασμό με την εγκύκλιο, αρ. πρωτ.: 62784/2017 ) . 

 

Η προώθηση των ίσων ευκαιριών και η προστασία της διαφορετικότητας αποτελούν βασικές αρχές της 

Εταιρίας. Η Διοίκηση της Εταιρίας 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 Εταιρία παροτρύνει και συνιστά σε όλους τους εργαζομένους αυτής να σέβονται τη διαφορετικότητα 

κάθε υπαλλήλου ή προμηθευτή ή πελάτη της Εταιρίας και να μην αποδέχονται οποιαδήποτε 

συμπεριφορά που ενδέχεται να δημιουργεί διακρίσεις οποιασδήποτε μορφής. 

 

α) Πολιτική διαφοροποίησης και ίσων ευκαιριών (ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας, 

μειονεκτικότητας ή και άλλων πτυχών). 

 

Η εταιρία το 2018 απασχόλησε 10 εργαζομένους διαφορετικών φύλων και ηλικιών και πάγια πολιτική 

της Εταιρίας είναι η παροχή ίσων ευκαιριών στους εργαζόμενους, ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας, 

μειονεκτικότητας ή και άλλων πτυχών .  

 

Οι σχέσεις της Εταιρίας με το προσωπικό της είναι άριστες και δεν παρουσιάζονται εργασιακά 

προβλήματα. 

 

β) Σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζόμενων και συνδικαλιστική ελευθερία. 

 

Η Εταιρία σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων και τηρεί την εργατική Νομοθεσία. Στην χρήση 

2018, κανένα όργανο ελέγχου δεν καταλόγισε παραβάσεις της εργατικής Νομοθεσίας . 

Στην εταιρία 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 Εταιρίας.  

Η εταιρία διατηρεί σε όλους τους χώρους εργασίας υλικά ( φάρμακα, επιδέσμους κλπ ) «πρώτων 

βοηθειών» 

Η εταιρία διαθέτει « τεχνικό ασφαλείας», σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, τα καθήκοντα του 

οποίου είναι : 

 Αναγνώριση ταυτότητας κινδύνου/Εκτίμηση και έλεγχο επικινδυνότητας(Risk Assessment). 

Καταγραφή υφιστάμενων κινδύνων στους χώρους εργασίας και ενδεικνυόμενα μέτρα 

ασφάλειας και προστασίας. 

 Υποστήριξη της Διοίκησης και του Νομικού Τμήματος για θέματα Υγείας & ασφάλειας. 

 Ασφάλεια των εγκαταστάσεων 

 Πρόληψη και προστασία όσον αφορά στις παραγωγικές δραστηριότητες και μεθόδους 

εργασίας καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος 

εργασίας. 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2190/year/1920/article/43%CE%B1/paragraph/2
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2190/year/1920/article/43%CE%B1
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 Σύνταξη διαδικασιών για περιπτώσεις Έκτακτης Ανάγκης (πυρκαγιά, σεισμό, τρομοκρατική 

ενέργεια). 

 Αξιολόγηση των συστημάτων πυροπροστασίας, έκτακτης ανάγκης και διαφυγής. 

 Επιλογή και έλεγχο της αποτελεσματικότητας των μέσων ατομικής προστασίας. 

 Κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζόμενων σε θέματα υγείας 

και ασφάλειας της εργασίας. 

 Διερεύνηση συμβάντων/ εργατικών ατυχημάτων και προτάσεις αποτροπής τους.  

Η εταιρία δεν διαθέτει « ιατρό εργασίας», σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, διότι 

διαθέτει κατά μέσο όρο κάτω από 50 εργαζόμενους. 

 

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 Εταιρία εκπαιδεύει συστηματικά όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων της, με «εσωτερικά» 

σεμινάρια . 

 

Ειδικότερα το κόστος για την εκπαίδευση του προσωπικού, το 2018 δεν υπήρχε κόστος γιατί τα 

ως άνω σεμινάρια έγιναν «εσωτερικά». 

 

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  (περίπτωση γ της παραγράφου 2 του άρθρου 43α του ν. 2190/1920 ) . 

 

α) Χρηματοοικονομικοί (ΧΔΕ) και μη χρηματοοικονομικοί δείκτες. 

 

Χρηματοοικονομικοί δείκτες, που δείχνουν την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας είναι : 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2190/year/1920/article/43%CE%B1/paragraph/2
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2190/year/1920/article/43%CE%B1


 
 

 12 

 

 

 

 

α. Οικονομικής Διαρθρώσεως 
  2018 

 

2017 

1. 

 

«Κυκλοφορούν» ενεργητικό  193.117,86 
50,33% 

 

 

214.619,02 

 

 

52,99% 

Σύνολο ενεργητικού 383.708,27 405.020,90 

2. Ίδια κεφάλαια                 332.184,24 796,15% 

 

331.517,25 

 

520,41% 

Σύνολο υποχρεώσεων 41.724,03  63.703,65 

3. Ίδια κεφάλαια                 332.184,24 
174,29% 

 

 331.517,25 

 

174,11% 

Πάγιο ενεργητικό 190.590,41 190.401,88 

4. «Κυκλοφορούν» ενεργητικό        193.117,86 462,85% 

 

       214.619,02 

 

336,90% 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  41.724,03   63.703,65 

5. Κεφάλαιο κινήσεως       147.847,03 
76,56% 

 

 147.534,88 

 

68,74% 

«Κυκλοφορούν» ενεργητικό  193.117,86   214.619,02 
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β. Αποδόσεως και Αποδοτικότητας 
  

 

2018 

 

 

2017 

6. 

 Καθαρά αποτελέσματα 

εκμεταλλεύσεως  1.875,56 0,57% 

 

 5.739,08 

 

1,51% 

Πωλήσεις αποθεμάτων και 

υπηρεσιών 331.826,26  380.961,82 

7. 
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ 

φόρων  3.525,72 1,06% 

 

 6.693,45 2,02% 

 Ίδια κεφάλαια 332.184,24 331.517,25 

8. Μικτά αποτελέσματα                              329.615,01 
99,33% 

 

377.817,88 
99,17% 

 
Πωλήσεις αποθεμάτων και 

υπηρεσιών 331.826,26 380.961,82 

9. 

Μικτά 
αποτελέσματα                                     329.615,01 14.906,28% 

 
 
 

377.817,88 12.017,34% 

 
 
 

Κόστος πωλήσεων αποθεμάτων και 

υπηρεσιών 2.211,25 3.143,94 

10. 

Πωλήσεις αποθεμάτων και 

υπηρεσιών   331.826,26 

 

99,89% 

 

380.961,82 

 

114,91% 

 Ίδια κεφάλαια 332.184,24  331.517,25 

11. Κόστος πωλήσεων αποθεμάτων      2.211,25 
0% 

 

 3.143,94  
0% 

 Μέσος όρος αποθεμάτων περιόδου 0,00  0,00 
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γ. Διαχειριστικής Πολιτικής 
  2018 

 

2017 

12. Νέες επενδύσεις  3.380,19 
3.79% 

 

6.926,13 
7,47% 

 Περιθώριο αυτοχρηματοδοτήσεως 89.277,06 92.699,77 

13. 

Υποχρεώσεις προς 

προμηθευτές                       2.050,87 Χ 360 
= 333,89 

ημέρες 

 

 

32.667,72 Χ 360 
= 3.740,65 

ημέρες 

 

 

Αγορές αποθεμάτων και  

υπηρεσιών με πίστωση                                       

 

 

2.211,25 3.143,94 

14. 
Απαιτήσεις από 

πελάτες                                           13.345,86 Χ 360 
= 14,48            

ημέρες 

 

 

12.014,07 Χ 360 
= 11,35            

ημέρες 

 

 

Πωλήσεις αποθεμάτων και 

υπηρεσιών με πίστωση                  

                                                                

             

331.826,26 380.961,82 

15. 

Απαιτήσεις από πωλήσεις 

αποθεμάτων & υπηρεσιών  13.345,86 Χ 360 
= 14.48 

ημέρες 

 

12.014,07 Χ 360 
= 11,35 

ημέρες 

 

Πωλήσεις αποθεμάτων και 

υπηρεσιών                                        331.826,26 380.961,82 

            

β) Μη χρηματοοικονομικοί δείκτες επιδόσεων (ΜΧΔΕ). 

Η Εταιρία 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 (πρόσθετες εξηγήσεις) πέρα των πληροφοριών που παρέχονται στις Οικονομικές 

Καταστάσεις. 
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6. Προβλεπόμενη εξέλιξη της οντότητας (περίπτωση α της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του ν. 

2190/1920) . 

Με δεδομένη την διαφαινόμενη διατήρηση του υφιστάμενου αρνητικού κλίματος, η διοίκηση της 

Εταιρίας παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις και προσαρμόζει τις κινήσεις, ενισχύοντας διαρκώς την 

ανταγωνιστικότητα και την αποτελεσματικότητα της. 

Ο κυριότερος στόχος της διοίκησης για το 2019 είναι η διατήρηση της θετικής πορείας των 

αποτελεσμάτων της, μέσα από την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, ώστε να επιτευχθεί η ανάπτυξη 

πωλήσεων σε νέες αγορές. 

Σχετικά με τις Πωλήσεις και με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία, προσδοκούμε αύξηση κατά ποσοστό     

20% περίπου. 

Σχετικά με τα Κέρδη προ φόρων και με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία, προσδοκούμε αύξηση κατά 

ποσοστό 10% περίπου. 

Επίσης σημειώνουμε ότι : 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 Εταιρίας.  

 

7. Δραστηριότητα της Εταιρίας στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης  ( περίπτωση β της παραγράφου 

3 του άρθρου 43α του ν. 2190/1920 ) . 

Η εταιρία δεν πραγματοποίησε δαπάνες ή επενδύσεις στον τομέα «ερευνών και ανάπτυξης» στη χρήση 

2018. 

 

8. Πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην 

παράγραφο 9 του άρθρου 16 του ΚΝ.2190/1920 (περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 43α 

του ν. 2190/1920). 

Δεν αποκτήθηκαν «ίδιες μετοχές », κατά την διάρκεια της χρήσης 2018. 

 

9. Υποκαταστήματα της Εταιρίας (περίπτωση δ της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του ν. 

2190/1920). 

Η εταιρία δεν διατηρεί υποκαταστήματα. 

 

10. Χρήση «χρηματοπιστωτικών μέσων» (περίπτωση ε της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του ν. 

2190/1920). 

Η Εταιρία δεν χρησιμοποιεί «χρηματοπιστωτικά μέσα». 

 

             Πεύκη , 1/06/2019 

       Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος &  Διευθύνων Σύμβουλος 
 

        Σιδέρης  Χ. Ιωάννης 

               …………………………………………… 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2190/year/1920/article/43%CE%B1/paragraph/3
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2190/year/1920/article/43%CE%B1
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2190/year/1920/article/43%CE%B1/paragraph/3
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2190/year/1920/article/43%CE%B1/paragraph/3
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2190/year/1920/article/43%CE%B1
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2190/year/1920/article/43%CE%B1/paragraph/3
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2190/year/1920/article/43%CE%B1
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2190/year/1920/article/43%CE%B1/paragraph/3
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2190/year/1920/article/43%CE%B1
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2190/year/1920/article/43%CE%B1/paragraph/3
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2190/year/1920/article/43%CE%B1
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2018 (1/1/2018-31/12/2018)  
SELECT SOFTWARE AND BUSINESS SOLUTIONS AEBE  
Αριθμός Μ.Α.Ε. 24214/01ΑΤ/Β/91/36/96    
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 000931001000        
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημείωση 1/ 1 - 31/12/2018 1/ 1 - 31/12/2017 
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    
Ενσώματα πάγια    
Ακίνητα 6.1 181.238,50 181.238,50 
Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 0,02 0,02 
Λοιπός εξοπλισμός 6.1 3.007,39 4,19 

Λοιπά ενσώματα στοιχεία 6.1 5.919,17 9.159,17 

Σύνολο  190.165,08 190.401,88 
Σύνολο μη κυκλοφορούντων  190.590,41 190.401,88 
    
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    
    
Αποθέματα    
    
Προκαταβολές για αποθέματα  39.867,96                 54.114,96 

    
Σύνολο  39.867,96                54.114,96 

    
Χρημ/οικομονικά στοιχεία και προκ/λές    
Εμπορικές απαιτήσεις 7.2.1 13.345,86 11.837,61 
Λοιπές απαιτήσεις 7.2.2 135.577,50 144.835,32 
Προπληρωμένα έξοδα  3.546,66 3.380,49 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 7.2.3 779,88 450,64 

Σύνολο  153.249,90 160.504,06 
Σύνολο κυκλοφορούντων  193.117,86 214.619,02 
Σύνολο ενεργητικού  383.708,27 405.020,9 
    
ΠΑΘΗΤΙΚΟ Σημείωση 1/ 1 - 31/12/2018 1/ 1 - 31/12/2017 
Καθαρή θέση    
Καταβλημένα κεφάλαια    
Κεφάλαιο  234.082,00 234.082,00 

Σύνολο  234.082,00 234.082,00 
    
Διαφορές εύλογης αξίας    
Διαφορές αξίας ενσώματων παγίων  0,04 0,04 

Σύνολο  0,04 0,04 
    
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο    
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού  9.723,18 9.598,02 
Αποτελέσματα εις νέο  88.379,02 87.837,19 

Σύνολο  98.102,20 97.435,21 
Σύνολο καθαρής θέσης  332.184,24 331.517,25 
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Προβλέψεις    
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους  9.800,00 9.800,00 

Σύνολο  9.800,00 9.800,00 
    
Υποχρεώσεις    
Βραχυπρόθεσμές υποχρεώσεις    
Εμπορικές υποχρεώσεις 10.2.1 2.050,87 41.144,59 
Φόρος εισοδήματος  2.530,16 2.063,74 
Λοιποί φόροι και τέλη  4.109,17 3.325,87 
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης  13.871,46 10.718,88 
Λοιπές υποχρεώσεις 10.2.2 19.162,37 6.450,57 

Σύνολο  41.724,03 63.703,65 
Σύνολο υποχρεώσεων  41.724,03 63.703,65 
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και    
υποχρεώσεων  383.708,27 405.020,90 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ KATA ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  31/12/2018 (1/1/2018-31/12/2018) 
SELECT SOFTWARE AND BUSINESS SOLUTIONS AEBE    
ΑριθμόςΜ.Α.Ε.24214/01ΑΤ/Β/91/36/96     
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 000931001000     
 Σημείωση 1/1-31/12/2018  1/1- 31/12/2017 

     
     
Κύκλος εργασιών (καθαρός)  331.826,26  380.961,82 

Κόστος πωλήσεων  2.211,25  3.143,94 

Μικτό αποτέλεσμα  329.615,01  377.817,88 

Λοιπά συνήθη έσοδα  206,85   
  329.821,86  377.817,88 

     

     
Έξοδα διοίκησης  52.793,81  52.930,50 

Έξοδα διάθεσης  274.703,88  318.624,40 

Λοιπά έξοδα και ζημιές  334,72  65,21 

Κέρδη & ζημιές από διάθεση μη      
κυκλοφορούντων στοιχείων    1.019,51 

Λοιπά έσοδα και κέρδη  1.984,88  0,07 

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων  3.974,33  7.217,35 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα  0,12   

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  448,73  523,90 

Αποτέλεσμα προ φόρων  3.525,72  6.693,45 
Φόροι εισοδήματος  2.858,73  5.456,70 
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από 
φόρους  666,99  1.236,75 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ με 
 

Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Καθαρής Θέσης (Ποσά σε ευρώ)  της Εταιρίας  SELECT SOFTWARE AND BUSINESS SOLUTIONS AEBE 
  

Αριθμός Μ.Α.Ε. 24214/01ΑΤ/Β/91/36/96 
         

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 000931001000 
         

          

 Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α( 1/ 1/2018 - 31/12/2018) 
         

                                                                                                  Διαφορές    Αποθεματικά                                             

 Ποσά σε ευρώ                                            Υπέρ το     Καταθέσεις                   εύλογης     νόμων και      Αφορολόγητα  Αποτελέσματα                

                                          Κεφάλαιο       άρτιο       Ιδιοκτητών    Ίδιοι τίτλοι    αξίας      καταστατικού   αποθεματικά     εις νέο        Σύνολο     

Υπόλοιπο 01.01.2017                     234.082,00 0,00 0,00 0,00 0,04 9.598,02 0,00 87.837,19 331.517,25 

Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,16 0,00 0,00 125,16 

Αποτελέσματα περιόδου                   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 541,83 541,83 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2018        234.082,00 0,00 0,00 0,00 0,04 9.723,18 0,00 88.379,02 332.184,24 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ)                                                                                                                    332.184,24 
          

 Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α( 1/ 1/2017 - 31/12/2017) 
         

                                                                                                  Διαφορές    Αποθεματικά                                             

 Ποσά σε ευρώ                                            Υπέρ το     Καταθέσεις                   εύλογης     νόμων και      Αφορολόγητα  Αποτελέσματα                

                                          Κεφάλαιο       άρτιο       Ιδιοκτητών    Ίδιοι τίτλοι    αξίας      καταστατικού   αποθεματικά     εις νέο        Σύνολο     

Υπόλοιπο 01.01.2016                     234.082,00 0,00 0,00 0,00 0,04 9.418,95 0,00 86.779,51 330.280,50 

Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179,07 0,00 0,00 179,07 

Αποτελέσματα περιόδου                   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.057,68 1.057,68 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2017        234.082,00 0,00 0,00 0,00 0,04 9.598,20 0,00 87.837,19 331.517,25 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ)                                                                                                                    331.517,25 

 βο
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SELECT SOFTWARE AND BUSINESS SOLUTIONS ΑΕΒΕ 
Αριθμός Μ.Α.Ε. 24214/01ΑΤ/Β/91/36/96 

  

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 000931001000 
  

Κατάσταση Χρηματοροών 
  

της  χρήσης από 1/1/2017 μέχρι 31/12/2017 
  

 
Ποσά σε Euro Ποσά σε Euro 

Α  ν  ά  λ  υ  σ  η 1/1 - 31/12/2018 1/1 - 31/12/2017 

Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες 
  

Αποτέλεσμα προ φόρων 3.525,72 6.693,45 

Πλέον ή μείον προσαρμογές για: 
  

Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων παγίων 3.631,61 10.140,21 

Κέρδη και ζημιές από διάθεση στοιχείων  -1.019,33 

Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι 448,61 523,90 
   

Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης 
  

Μεταβολή αποθεμάτων 14.247,00 836,20 

Μεταβολή απαιτήσεων             7.583,45             21.731,37 

Μεταβολή υποχρεώσεων -18.172,14 -21.168,46 
   

Μείον: 
  

Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους -448,73 -523,90 

Πληρωμές για φόρο εισοδήματος -6.666,21 -11.007,90 

Σύνολο 4.149,31 6.205,54 

Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες 
  

Πληρωμές(εισπράξεις) για απόκτηση(πώληση) παγίων στοιχείων -3.820,19 -5.826,13 

Τόκοι εισπραχθέντες 0,12  

Σύνολο -3.820,07 -5.826,13 

Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
  

Σύνολο 0,00 0,00 

Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα της 
χρησ. 

329,24 379,41 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή  της περιόδου 450,64 71,23 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο  τέλος της περιόδου 779,88 450,64 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (Ισολογισμού) 779,88 450,64 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΤΗΣ 31ης  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 
ΤΗΣ SELECT SOFTWARE AND BUSINESS SOLUTIONS A.E.B.E. 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 24214/01ΑΤ/Β/91/36/96 

Αριθμός ΓΕΜΗ: 000931001000 

 
1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρία 

 

α) Επωνυμία: SELECT SOFTWARE AND BUSINESS SOLUTIONS A.E.B.E. 

β) Νομικός τύπος: Ανώνυμη εταιρία. 

γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2018 - 31.12.2018 

δ) Διεύθυνση της έδρας: Λ. Ειρήνης 55, Πεύκη, Τ.Κ. 151.21. 

ε)Α.Μ.Α.Ε.: 24214/01ΑΤ/Β/91/36/96 ΓΕ.ΜΗ.: 000931001000 

στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την 

κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  

ζ)Η εταιρία  ανήκει στην κατηγορία μικρή οντότητα. 

η)Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με 

τον παρόντα νόμο. 

θ)Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό 

νόμισμα της Εταιρίας.  

ι)Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

2. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Εταιρίας ως συνεχιζόμενης 
δραστηριότητας 
 
Η Εταιρία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την 
προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

 
3. Λογιστικές αρχές και μέθοδοι 
 

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση κρίσης και την διενέργεια εκτιμήσεων 

από την διοίκηση, τα οποία επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών, τα αναγνωριζόμενα ποσά 

των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και γνωστοποιήσεων. Αυτές οι εκτιμήσεις και 

παραδοχές βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και σε λοιπούς παράγοντες που θεωρείται ότι είναι 

εύλογα για τις περιστάσεις. Τα πραγματικά γεγονότα όμως, μπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. 

Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές παραδοχές επανεκτιμώνται σε συνεχή βάση.   
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Οι λογιστικές εκτιμήσεις γίνονται κυρίως για τον υπολογισμό των αποσβέσεων των  παγίων, τις συμμετοχές, 

την απομείωση των απαιτήσεων και τις προβλέψεις. 

3.1. Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές και μέθοδοι 

Η εταιρεία για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εφαρμόζει τις ακόλουθες 

λογιστικές αρχές και μεθόδους, στα πλαίσια της βασικής αρχής του δουλευμένου.  

3.1.1. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

α) Αρχική καταχώριση 

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο 

περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή 

επιδιωκόμενη χρήση.  

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται στο αποσβέσιμο 

κόστος (αρχικό κόστος κτήσεως, πλέον κάθε μεταγενέστερη δαπάνη που πληροί τον ορισμό του 

περιουσιακού στοιχείου, μείον σωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες απομειώσεως). 

Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους, 

η οποία εκτιμήθηκε ως ακολούθως: 

 Κτίρια και τεχνικά έργα: 25 έτη. 

 Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 10 έτη. 

 Μεταφορικά μέσα επιβατικά 6,25 έτη. 

 Μεταφορικά μέσα φορτίων 8,33 έτη. 

 Έπιπλα και εξοπλισμός γραφείων 10 έτη. 

Ζημία απομειώσεως καταχωρίζεται όταν εκτιμάται ότι η λογιστική αξία του στοιχείου έχει υπερβεί την 

ανακτήσιμη αξία του. 

Οι λογιστικές αξίες των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ελέγχονται για απομείωση όταν 

υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστικές αξίες τους είναι μεγαλύτερες από τις ανακτήσιμες. Στην περίπτωση αυτή 

υπολογίζεται η ανακτήσιμη αξία των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και αν οι λογιστικές αξίες υπερβαίνουν 

την εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία, η σχετική διαφορά καταχωρίζεται ως ζημία απομείωσης στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων. Το ανακτήσιμο ποσό των περιουσιακών στοιχείων είναι το μεγαλύτερο μεταξύ της εύλογης 

αξίας (μείον τα απαιτούμενα για την πώληση έξοδα) και της αξίας χρήσεως αυτών.  

γ) Διαγραφή  

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία διαγράφονται κατά την πώλησή τους ή αν η Εταιρεία δεν αναμένει μελλοντικά 

οικονομικά οφέλη από τη χρησιμοποίησή τους ή την πώλησή τους.  
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3.1.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία  

Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν κάθε δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί προκειμένου 

αυτά να τεθούν σε καθεστώς λειτουργίας, μειωμένη κατά το ποσό των σωρευμένων αποσβέσεων και τυχόν 

απομειώσεων της αξίας τους. Σημαντικές μεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται όταν προσαυξάνουν 

την απόδοση τους πέραν των αρχικών προδιαγραφών. Η απόσβεση άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων  

λογίζεται βάσει των φορολογικών αποσβέσεων σε 10 έτη και περιλαμβάνεται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων. 

3.1.3. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

3.1.3.1. Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

α) Αρχική καταχώριση 

Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, δηλαδή στο 

κόστος που απαιτήθηκε για την απόκτηση τους. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει το σύνολο των ταμειακών 

διαθεσίμων (ή ταμειακών ισοδύναμων) ή την εύλογη αξία άλλου ανταλλάγματος που διατέθηκε για την 

απόκτηση, πλέον δαπάνες αγοράς. 

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται στο 

κόστος κτίσεως τους (ονομαστικά ποσά) μείον τυχόν ζημίες απομειώσεως, εκτός από τα έντοκα 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία, όταν τα ποσά, ο χρόνος λήξεως τους ή το επιτόκιο είναι 

σημαντικά, αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου (ή με τη σταθερή 

μέθοδο).   

Ζημία απομειώσεως προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι μεγαλύτερη από το ποσό που η 

οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό. 

Το ποσό που η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο είναι το 

μεγαλύτερο από: 

 Την παρούσα αξία του ποσού που εκτιμάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό στοιχείο, 

υπολογιζόμενη με τη χρήση του αρχικού πραγματικού επιτοκίου. 

 Την εύλογη αξία του στοιχείου, μειωμένη με το απαιτούμενο κόστος πωλήσεως. 

Οι ζημίες απομειώσεως καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και αναστρέφονται ως κέρδη 

σε αυτή, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν πάψουν να υφίστανται. Αναστροφή γίνεται μέχρι της αξίας 

που θα είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε καταχωριστεί ζημία απομειώσεως.  

γ) Διαγραφή 

Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται όταν και μόνον όταν εκπνεύσουν τα συμβατικά 

δικαιώματα επί των ταμιακών ροών του στοιχείου ή μεταβιβαστούν ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα 

οφέλη που προκύπτουν από την κυριότητα του στοιχείου αυτού. 
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3.1.4. Φόροι εισοδήματος 

3.1.4.1. Τρέχων φόρος 

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος περιλαμβάνει: 

 Τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει με βάση τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας φορολογικής 

νομοθεσίας. 

 Τον φόρο εισοδήματος και τις προσαυξήσεις που προκύπτουν από τον φορολογικό έλεγχο.  

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. 

3.1.4.2. Αναβαλλόμενοι φόροι 

Αναβαλλόμενοι φόροι προκύπτουν όταν υπάρχουν προσωρινές (αναστρέψιμες) διαφορές μεταξύ λογιστικής 

αξίας και φορολογικής βάσεως στοιχείων του ισολογισμού.  

Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων. 

3.1.5. Αποθέματα 

α) Αρχική καταχώριση 

Τα αποθέματα καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που 

απαιτείται για να έλθει κάθε στοιχείο των αποθεμάτων στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη 

χρήση.  

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα αποθέματα αποτιμούνται στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή 

μεταξύ του κόστους κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Το κόστος κτήσεως 

προσδιορίζεται με τη μέθοδο της σειράς εξαντλήσεως (FIFO). Στην περίπτωση αποτιμήσεως στην καθαρή 

ρευστοποιήσιμη αξία, η ζημία απομειώσεως καταχωρίζεται ως κόστος πωληθέντων, εκτός αν είναι 

σημαντική, οπότε ενσωματώνεται στο κονδύλι «απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων». 

3.1.6. Προκαταβολές και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Οι προκαταβολές δαπανών καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως (καταβαλλόμενα ποσά) και  

αποτιμούνται μεταγενέστερα στο αρχικό κόστος κτήσεως, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής 

του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομειώσεως. Η απομείωση των προκαταβολών δαπανών αναφέρεται 

στην περίπτωση στην οποία ο λήπτης του σχετικού ποσού δεν είναι σε θέση ούτε να εκπληρώσει την 

δέσμευση που ανέλαβε ούτε να επιστρέψει το υπόλοιπο του ποσού. 

Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως και 

αποτιμούνται μεταγενέστερα στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και ανακτήσιμης αξίας, δηλαδή 

του ποσού που αναμένεται να ληφθεί. 
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3.1.7. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, τόσο κατά την αρχική καταχώριση, όσο και μεταγενέστερα, 

αποτιμούνται στα ονομαστικά ποσά τους.  

β) Διαγραφή 

Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική δέσμευση 

εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την δημιούργησε δεν 

υφίσταται πλέον.  

3.1.8. Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση 

Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο 

ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. Διαφορές που προκύπτουν είτε 

κατά την επανεκτίμησή είτε κατά το διακανονισμό των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 

καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.  

β) Διαγραφή 

Μια μη χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική δέσμευση 

εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την δημιούργησε δεν 

υφίσταται πλέον.  

3.1.9. Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που 

αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους, εκτός αν η αποτίμηση στην παρούσα αξία του ποσού 

που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους έχει σημαντική επίδραση στα ποσά των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Ειδικότερα, οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, που προκύπτουν 

από προγράμματα καθορισμένων παροχών, καταχωρίζονται και αποτιμούνται στα προκύπτοντα από τη 

νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 

 

3.1.10. Κρατικές επιχορηγήσεις 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που λαμβάνονται για απόκτηση πάγιων στοιχείων καταχωρίζονται ως 

αναβαλλόμενα έσοδα (έσοδα επόμενων περιόδων) και μεταφέρονται τμηματικά στα αποτελέσματα ως 

έσοδα κατ' αναλογία των αποσβέσεων των πάγιων στοιχείων για τα οποία ελήφθησαν, ενώ αυτές που 

λαμβάνονται για κάλυψη εξόδων καταχωρίζονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην ίδια περίοδο που 

καταχωρίζονται και τα αντίστοιχα έσοδα.  
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3.1.11. Έσοδα και έξοδα 

Η εταιρεία καταχωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται δουλευμένα.  

Ειδικότερα: 

 Τα έσοδα από πώληση αγαθών καταχωρίζονται εντός της περιόδου στην οποία καθίστανται 

δουλευμένα και εφόσον πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

 Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την 

κυριότητά τους. 

 Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή. 

 Τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα και θεωρείται 

σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα. 

 Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών καταχωρίζονται με τη μέθοδο του ποσοστού 

ολοκληρώσεως. 

3.1.12. Στοιχεία της καθαρής θέσεως 

Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στα ονομαστικά 

ποσά, που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί.  

3.1.13. Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

Τα στοιχεία αυτά αφορούν ενδεχόμενα δικαιώματα και δεσμεύσεις αντίστοιχα, τα οποία προκύπτουν από 

γεγονότα του παρελθόντος και η ύπαρξή τους θα επιβεβαιωθεί μόνο από το αν συμβούν ή δεν συμβούν ένα 

ή περισσότερα αβέβαια μελλοντικά γεγονότα, τα οποία δεν είναι πλήρως υπό τον έλεγχο της Εταιρείας. Τα 

στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται στις σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

3.1.14. Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού 

Οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, 

προσαρμόζονται, εάν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι διορθωτικά γεγονότα μετά την ημερομηνία αυτή 

επιβάλλουν προσαρμογές της αξίας τους. Οι προσαρμογές αυτές γίνονται για τέτοια γεγονότα, ως την 

ημερομηνία εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μη διορθωτικά, μετά 

την ημερομηνία του ισολογισμού γεγονότα, γνωστοποιούνται εφόσον είναι σημαντικά, στις σημειώσεις των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων.   

3.1.15. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές 

Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και σε άλλους 

παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων αναμενόμενων μελλοντικών γεγονότων που, υπό τις παρούσες 

συνθήκες, αναμένεται να πραγματοποιηθούν. 
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3.2. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων, μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων και διόρθωση 

σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων 

3.2.1. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων 

Οι μεταβολές λογιστικών αρχών και μεθόδων, καταχωρίζονται με αναδρομική επαναδιατύπωση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με τις καταστάσεις της 

τρέχουσας περιόδου, ώστε τα παρουσιαζόμενα κονδύλια να είναι συγκρίσιμα. 

Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας μεταβολής. 

 
3.2.2 Μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων 

Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων καταχωρίζονται στην περίοδο, στην οποία διαπιστώνεται ότι 

προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι μεταβολές 

αυτές δεν καταχωρίζονται αναδρομικά. 

3.2.3. Διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων 

Οι διορθώσεις σφαλμάτων καταχωρίζονται με την αναδρομική διόρθωση των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με τις καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου. 

Στην παρούσα περίοδο 2018 δεν εντοπίστηκε σφάλμα προηγούμενης περιόδου. 

 
4. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόμου προκειμένου να επιτευχθεί εύλογη παρουσίαση 
των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
 

Όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η εταιρεία παρεκκλίνει από την εφαρμογή μιας διατάξεως του νόμου για 

να εκπληρώσει την υποχρέωση της εύλογης παρουσιάσεως των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, 

γνωστοποιεί και αιτιολογεί επαρκώς την παρέκκλιση αυτή.  

Στην παρούσα περίοδο έγινε η ακόλουθη παρέκκλιση: Δεν σχηματίστηκε πρόβλεψη για παροχές σε 

εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, που προκύπτουν από προγράμματα καθορισμένων 

παροχών, όπου καταχωρούνται και αποτιμούνται στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά 

κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, επειδή η εταιρεία διατίθεται να κάνει τέτοια πρόβλεψη τον 

προηγούμενο χρόνο από την συνταξιοδότηση του προσωπικού της.  

 
5. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρεώσεως με περισσότερα από ένα κονδύλια 
του ισολογισμού 
 

Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια του 

ισολογισμού.  
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6. Πληροφορίες σχετικά με ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

6.1. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Πίνακας μεταβολών ενσώματων 
πάγιων στοιχείων 
ιδιοχρησιμοποιούμενων 

Γήπεδα Κτίρια Μηχανολογικός 
εξοπλισμός 

Λοιπός 
εξοπλισμός 

Σύνολα 

Αξία κτήσεως       

Υπόλοιπο 1.1.2017  181.238,39 29.646.32 2.939,99 170.944,00 384.768,70 

Προσθήκες περιόδου         6.926,13 6.926,13 

Μειώσεις περιόδου     -18.887,69 -18.887,69 

Καταστροφές περιόδου      

Υπόλοιπο 31.12.2017 181.238,39 29.646,32 2.939,99 158.982,44 372.807,14 

Σωρευμένες αποσβέσεις και 
απομειώσεις 

     

Υπόλοιπο 1.1.2017  29.591,36 2.939,97 158.540,74 191.072,07 

Αποσβέσεις περιόδου  319,28     10.085,36 10.140,24 

Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου      -18.807,02 -18.807,02 

Υπόλοιπο 31.12.2017  29.646,21 2.939,97 149.819,08 182.405,26 

Καθαρή λογιστική αξία 
31.12.2017 

181.238,39 0,11         0,02     9.163,36 190.401,88 

Αξία κτήσεως       

Υπόλοιπο 1.1.2018 181.238,39 29.646,32 2.939,99 158.982,44 372.807,14 

Προσθήκες περιόδου        3.380,19 3.380,19 

Μειώσεις περιόδου      

Καταστροφές περιόδου                0,05 0,05 

Υπόλοιπο 31.12.2018 181.238,39 29.646,32 2.939,99 162.362,58 376.187,28 

Σωρευμένες αποσβέσεις και 
απομειώσεις 

     

Υπόλοιπο 1.1.2018  29.646,21 2.939,97 149.819,08 182.405,26 

Αποσβέσεις περιόδου            3.616,94 3.616,94 

Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου     - 

Υπόλοιπο 31.12.2018  29.646,21 2.939,97 153.436,02 186.022,20 

Καθαρή λογιστική αξία 
31.12.2018 

181.238,39 0,11          0,02     8.926,56 190.165,08 
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6.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Πίνακας μεταβολών άυλων πάγιων 
στοιχείων 

Υπεραξία Δαπάνες 
αναπτύξεως 

Λοιπά άυλα 
στοιχεία 

Αξία κτήσεως     

Υπόλοιπο 1.1.2017   18,30 

Προσθήκες περιόδου    

Μειώσεις περιόδου    

Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου  

  

 

  -18,30 

Υπόλοιπο 31.12.2017   0,00 

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις    

Υπόλοιπο 1.1.2017   18,30 

Αποσβέσεις περιόδου    

Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου   -18,30 

Υπόλοιπο 31.12.2017   0,00 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2017   0,00 

Αξία κτήσεως     

Υπόλοιπο 1.1.2018   0,00 

Προσθήκες περιόδου   440,00 

Υπόλοιπο 31.12.2018   440,00 

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις    

Υπόλοιπο 1.1.2018   0,00 

Αποσβέσεις περιόδου   14,67 

Υπόλοιπο 31.12.2018   14,67 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2018   425,33 

 
7. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
 

7.1 Αποτίμηση στην εύλογη αξία σύμφωνα με το άρθρο 24. 

 
Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την αποτίμηση στην εύλογη αξία. 
 

7.2 Αποτίμηση στο κόστος κτήσεως 

α) Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα. 

Η εταιρεία δεν διαθέτει παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα. 

β) Μη κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία εμφανίζονται με ποσό που υπερβαίνει την 

εύλογη αξία τους. 

Δεν υπάρχουν. 

7.2.1 Εμπορικές απαιτήσεις 

Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Εμπορικές απαιτήσεις 31/12/2018 31/12/2017 

  Πελάτες 13.345,86 12.014,07 

  Μείον προβλέψεις επισφαλών πελατών            0,00 (1.984,83) 

  Επιταγές εισπρακτέες    1.808,37 

Σύνολο 13.345,86 11.837,61 
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7.2.2 Λοιπές απαιτήσεις 

Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Λοιπές απαιτήσεις 31/12/2018 31/12/2017 
  Χρεώστες διάφοροι 130.108,07 130.593,78 
  Απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο      5.469,43    14.241,54 

Σύνολο 135.577,50  144.835,32 

 
7.2.3 Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 
 
Τα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα αναλύονται στον παρακάτω  πίνακα: 
 

Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 31/12/2018 31/12/2017 
Ταμείο 49,11 40,54 
Καταθέσεις Όψεως 730,77 410,10 
Σύνολο 779,88 450,64 

 
Όπου κρίνεται σκόπιμο αναφέρεται το εξής: 
Τα υπόλοιπα των καταθέσεων όψεως και προθεσμίας της Εταιρείας κατά το τέλος της κλειόμενης 
χρήσης είναι κατατεθειμένα σε Ελληνικές τράπεζες κατά ποσοστό 100% και σε τράπεζες του 
εξωτερικού κατά ποσοστό 0%. 
 
8. Λογαριασμοί καθαρής θέσεως 
      

  Το Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείται σε 234.082 ονομαστικές με δικαίωμα 

ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €1,00 η κάθε μία και ανέρχεται σε €234.082,00. Η εικόνα της μετοχικής 

σύνθεσης της εταιρείας μέχρι σήμερα είναι η ακόλουθη: 

Πίνακας των Μετόχων της εταιρείας «SELECT SOFTWARE AND BUSINESS SOLUTIONS A.E.B.E.» και τον 

διακριτικό τίτλο «SELECT A.E.B.E.» που έχουν δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις.  

ΜΕΤΟΧΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ % 

Ιωάννης Σιδέρης 117.041 117.041 50 

Νικόλας Σιδέρης 117.041 117.041 50 

Σύνολο 234.082 234.082 100 

 

Το τακτικό αποθεματικό € 9.723,18  σχηματίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του κ.ν. 

2190/1920.  
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9. Προβλέψεις 

9.1 Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω αποχωρήσεως από την υπηρεσία ν.2112/20 

Η εταιρεία είχε σχηματίσει πρόβλεψη με βάση τη διάταξη της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου ΙΑ.12 

του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012, όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 9 του άρθρου 10 της 

από  19/11/2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 229). Το υπόλοιπο της ως άνω πρόβλεψης ποσού 

€9.800,00 παραμένει αμετάβλητο από την χρήση 2010 (01/01/2010 – 31/12/2010) έως και την τρέχουσα 

χρήση 2018 (01/01/2018 – 31/12/2018).  

9.2 Λοιπές προβλέψεις 

    Δεν υπάρχουν. 

10. Υποχρεώσεις 
 

10.1 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

   Δεν υπάρχουν. 

10.2 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

10.2.1 Εμπορικές υποχρεώσεις 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Εμπορικές υποχρεώσεις 31/12/2018 31/12/2017 

Προμηθευτές 2.050,87 32.667,72 

Επιταγές πληρωτεές (μεταχρονολογημένες)         0,00   8.440,82 

Προκαταβολές πελατών         0,00         36,05 

Σύνολο 2.050,87 41.144,59 

 
10.2.2 Λοιπές υποχρεώσεις 

Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Λοιπές υποχρεώσεις 31/12/2018 31/12/2017 

Πιστωτές διάφοροι 3.698,42 4.410,45 

Οφειλόμενες αμοιβές προσωπικού 2.752,15 5.416,00 

Σύνολο 6.450,57 9.826,45 

 
11. Έσοδα και έξοδα σημαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας 
 

Ακολουθεί ανάλυση αυτών των εσόδων και εξόδων στους παρακάτω πίνακες: 

Έσοδα 31/12/2018 31/12/2017 

Πωλήσεις εμπορευμάτων 3.625,00 5.154,00 

Πωλήσεις  υπηρεσιών (έσοδα από παροχή υπηρεσιών) 328.201,26 375.807,82 

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 0,05 0,07 

Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 0,00 0,00 

Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων 1.984,83 0,00 

http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4093/year/2012/article/πρώτο/paragraph/11
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4093/year/2012/article/πρώτο/paragraph/11
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/474
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Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών 206,85 0,00 

Έσοδα κεφαλαίων 0,12 0,00 

Έκτακτα κέρδη 0,00 1.019,51 

Σύνολο 334.018,11 381.981,40 

 
Έξοδα 31/12/2018 31/12/2017 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού         225.831,86 241.881,24 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων           26.960,00    59.495,65 

Παροχές τρίτων                29.681,43    32.150,10 

Φόροι - τέλη             3.968,73       1.804,00 

Διάφορα έξοδα           37.424,06     26.083,70 

Τόκοι και συναφή έξοδα                 448,73          523,90 

Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων ενσωματωμένες στο λειτουργικό 
κόστος 

             3.631,61      10.140,21 

Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως                0,00 

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα                 189,98             65,21 

Έξοδα προηγούμενων χρήσεων                  144,74                0,00 

Σύνολο         328.281,14    372.144,01 

 
 
12. Τόκοι που ενσωματώθηκαν στην αξία περιουσιακών στοιχείων στην περίοδο 
 

Δεν υπάρχουν. 

13. Προτεινόμενη διάθεση κερδών 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την διάθεση των 
καθαρών κερδών μετά από φόρους ως ακολούθως: 

 
                               31/12/2018 

Τακτικό αποθεματικό 125,16 
Υπόλοιπο κερδών εις νέο 88.379,02 
Σύνολο 88.504,18 

 
 
 

14. Καταβληθέντα μερίσματα στην περίοδο 
 
Στην κλειόμενη περίοδο δεν καταβλήθηκαν μερίσματα. 

 
 
15. Λογιστικός χειρισμός ζημιών περιόδου 
 

Η κλειόμενη χρήση παρουσίασε κερδοφόρο αποτέλεσμα. 
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16. Αναβαλλόμενοι φόροι 
 

Η εταιρία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων. 

 
17. Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού 
 

Ο μέσος όρος των απασχολούμενων ανά κατηγορία ανέρχεται σε άτομα: 

 31/12/2018 31/12/2017 

Διοικητικό προσωπικό 10 11 

Σύνολο 10 11 

 
Η εταιρία σε σχέση με το απασχολούμενο προσωπικό επιβαρύνθηκε με τα εξής ποσά: 

 31/12/2018 31/12/2017 

Μισθοί και ημερομίσθια 186.805,58 182.132,08 

Κοινωνικές επιβαρύνσεις 46.943,23 45.480,08 

Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 0,00 0,00 

Σύνολο 233.748,81 227.612,16 

 
18.  Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων 
 

 
 Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 
 
19.  Συμμετοχές σε εταιρείες με απεριόριστη ευθύνη των εταίρων 

 

Δεν υπάρχουν τέτοιες συμμετοχές. 

 
20.  Στοιχεία της εταιρίας που καταρτίζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του 
τελικού συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί η εταιρία ως θυγατρική. 
 

Η εταιρία δεν ανήκει σε τελικό σύνολο επιχειρήσεων για το οποίο καταρτίζονται ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις. 

21.  Στοιχεία της εταιρίας που καταρτίζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις 
μερικού συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί η εταιρεία ως θυγατρική. 
 

Η εταιρία δεν ανήκει σε μερικό σύνολο επιχειρήσεων για το οποίο καταρτίζονται ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις. 

22. Τόπος στον οποίο διατίθενται οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 
 

Δεν συντρέχει περίπτωση. 

23. Αμοιβές σε μέλη διοικητικών διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων. 
 

Η εταιρία δεν επιβαρύνθηκε με τέτοια ποσά. 
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24. Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη 
 

Η εταιρία δεν έχει πραγματοποιήσει συναλλαγές με συνδεμένα μέρη, ούτε έχει υπόλοιπα απαιτήσεων ή 

υποχρεώσεων από και προς συνδεμένα μέρη. 

25. Διακανονισμοί (συμφωνίες) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό με σημαντικές θετικές ή 
αρνητικές επιπτώσεις επί της εταιρίας. 
 

Δεν υφίστανται τέτοιοι διακανονισμοί. 

26. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν 
εμφανίζονται στον ισολογισμό. 
 

α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις 

Η Εταιρία έχει συνάψει μη ακυρώσιμες συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων που αφορούν την ενοικίαση των 

γραφείων της έδρας οι οποίες λήγουν σε διάφορες ημερομηνίες έως και το έτος 2020.  

Οι ελάχιστες πληρωμές ενοικίων λειτουργικών μισθώσεων ακινήτων & αυτοκινήτων έχουν ως ακολούθως: 

 31/12/2018 31/12/2017 

Έως 1 έτος 10.442,88 9.324,00 

Από 1 έως και 5 έτη   

Πάνω από 5 έτη 0,00 0,00 

Σύνολο 10.442,88 9.324,00 

 

β) Εγγυήσεις  

Δεν υπάρχουν. 
 

γ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

Η εταιρία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές  μέχρι και τη χρήση 2009. Για τις χρήσεις 2010 έως και 
2018 οι εκθέσεις φορολογικής συμμόρφωσης έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στις φορολογικές αρχές. 

 

27. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 
 

 Δεν συνέβησαν τέτοια γεγονότα. 

 
28. Πρώτη εφαρμογή 
 
Η πρώτη εφαρμογή των κανόνων αποτιμήσεως και συντάξεως χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

αντιμετωπίζεται ως αλλαγή λογιστικών αρχών και μεθόδων. 

Η εταιρεία έκρινε ότι δεν υφίσταται υποχρέωση αναδρομικών προσαρμογών. Τα στοιχεία των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων της συγκριτικής περιόδου ταξινομήθηκαν, σύμφωνα με τα υποδείγματα 
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των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Ν.4308/2014. Στον παρακάτω πίνακα γνωστοποιούνται 

συνοπτικά οι επιπτώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων από τη χρήση απαλλαγών:  

 Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά την επίδραση των εγγραφών προσαρμογής επί των ιδίων 

κεφαλαίων για την 1.1.2014 και την 31.12.2014, οι οποίες εφαρμόσθηκαν επί των καταστατικών 

οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, προκειμένου αυτές να προσαρμοστούν στα Ε.Λ.Π.: 

 

Συμφωνία καθαρής θέσεως κατά την πρώτη εφαρμογή 31/12/2014 31/12/2013 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Ε.Γ.Λ.Σ.  312.012,91 249.004,44 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Ε.Λ.Π.  312.012,91 249.004,44 

  
 
 
 

Πεύκη  29 Απριλίου 2019 
 

-O- Το                        -O- 
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ  

 
 

      
 

Μέλος του Δ.Σ. 
  
 

        Ο Προϊστάμενος 
Λογιστηρίου, Πρόεδρος &    
        Δ/νων Σύμβουλος 

 

 
 
  

Σιδέρης Χ. Νικόλαος Σμπόνια Δέσποινα Σιδέρης   Χ. Ιωάννης 
ΑΔΤ  ΑΒ 645480 ΑΔΤ  ΑΒ 243353 ΑΔΤ  ΑΒ 645479 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


