ΠΡΙΣΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΤΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2019
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 002747101000
(Ποσά σε Ευρώ)
31η Δεκεμβρίου 2019 31η Δεκεμβρίου 2018
Σημ.
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα
Μηχανολογικός έξοπλισμος
Λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο
Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα
Σύνολο
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Συμμετοχές σε κοινοπραξίες
Λοιπά
Σύνολο
Σύνολο μη κυκλοφορούντων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις
Δουλευμένα έσοδα περιόδου
Λοιπές απαιτήσεις
Προπληρωμένα έξοδα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο
Σύνολο κυκλοφορούντων
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

6.1
6.1
6.1

64.583,01
25.142,82
55.502,15
145.227,98

71.245,97
28.512,87
59.716,60
159.475,44

6.2

29.910,50
29.910,50

569,43
569,43

7.1
7.1

14.700,00
10.083,73
24.783,73
199.922,21

14.700,00
0,00
14.700,00
174.744,87

7.2

2.194.392,77
40.000,00
226.186,92
0,00
1.932.504,76
4.393.084,45
4.393.084,45

1.514.694,18
422.767,85
97.207,44
107,80
1.342.609,62
3.377.386,89
3.377.386,89

4.593.006,66

3.552.131,76

667.520,00
667.520,00

667.520,00
667.520,00

256.697,95
38,00
2.068.048,57
2.324.784,52
2.992.304,52

235.360,81
38,00
1.507.346,09
1.742.744,90
2.410.264,90

13.695,30
13.695,30

10.110,36
10.110,36

405.804,20
272.997,03
373.905,32
25.287,68
509.012,61
1.587.006,84
1.587.006,84
4.593.006,66

312.040,21
218.858,62
233.559,00
18.247,63
349.051,04
1.131.756,50
1.131.756,50
3.552.131,76

7.3
7.4

Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Σύνολο
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Αφορολόγητα αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο
Σύνολο καθαρής θέσης
Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους
8.1
Σύνολο
Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικές υποχρεώσεις
9.1.1
Φόρος εισοδήματος
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
9.1.2
Σύνολο
Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

1
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ΠΡΙΣΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΤΕ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΌ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
(Ποσά σε Ευρώ)
Σημ.

01/01-31/12/2019

01/01-31/12/2018

Κύκλος εργασιών

10

3.236.284,18

2.334.900,03

Κόστος πωλήσεων

10

(2.163.480,12)

(1.656.571,63)

Μικτό Αποτελέσμα

1.072.804,06

678.328,40

Λοιπά συνήθη έσοδα

1.425,00

5.180,21

(73.687,07)

(50.005,75)

(2.739,64)

(102,88)

0,00

13.247,15

997.802,35

646.647,13

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

0,00

0,00

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

(873,75)

(1.045,81)

996.928,60

645.601,32

Φόροι εισοδήματος

(272.997,03)

(218.858,62)

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

723.931,57

426.742,70

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Λοιπά έξοδα και ζημίες
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων

Αποτέλεσμα προ φόρων

10

Οι σημειώσεις στις σελίδες 3 έως 13, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ετήσιων οικονομικών
καταστάσεων.

ΠΡΙΣΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΤΕ
Προσάρτημα επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2018
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1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία
α) Επωνυμία: ΠΡΙΣΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΤΕ
β) Νομικός τύπος: Ανώνυμη Εταιρεία
γ) Περίοδος αναφοράς: 01.01.2019 - 31.12.2019
δ) Διεύθυνση της έδρας: Βαλτινών 25 Αθήνα
ε) Α.Μ.Α.Ε.: 39786/01/Β/98/27
ΓΕ.ΜΗ.: 002747101000
στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την
κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
ζ) Η εταιρεία δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση.
η) Η εταιρεία εντάσσεται στις μικρές οντότητες σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν.4308/2014.
θ) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με
τον νόμο 4308/2014.Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που
αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.

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

3. Λογιστικές αρχές και μέθοδοι
3.1. Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές και μέθοδοι
H 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
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Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως τα 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 συμπίπτει με τους συντελεστές που ορίζονται από τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας ως
ακολούθως:
➢
➢
➢
➢

Κτίρια και τεχνικά έργα: 25 έτη
Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 10 έτη
Μεταφορικά μέσα φορτηγά κ.λπ. 10 έτη
Έπιπλα και εξοπλισμός γραφείων 10 έτη

Η απόσβεση χρήσεως 2019 των ανωτέρω στοιχείων περιλαμβάνεται στα αποτελέσματα χρήσης.
Ζημία απομειώσεως καταχωρίζεται όταν εκτιμάται ότι η λογιστική αξία του παγίου περιουσιακού στοιχείου
έχει υπερβεί την ανακτήσιμη αξία του. Δεν συντρέχει λόγος απομείωσης της αξίας των παγίων
περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.
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.

3.1.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν άδειες – παραχωρήσεις - δικαιώματα, λογισμικά
προγράμματα.
Η αξία των αδειών – παραχωρήσεων - δικαιωμάτων περιλαμβάνει το κόστος κτήσεως των εν λόγω
στοιχείων, καθώς και κάθε δαπάνη που έχει μεταγενέστερα πραγματοποιηθεί για την επέκταση της
διάρκειας της ισχύος τους, μειωμένη κατά το ποσό των σωρευμένων αποσβέσεων και απομειώσεων της
αξίας τους.
Η αξία των λογισμικών προγραμμάτων περιλαμβάνει το κόστος αγοράς λογισμικών προγραμμάτων καθώς
και 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 στα λογισμικά προγράμματα όταν προσαυξάνουν την
απόδοση τους πέραν των αρχικών προδιαγραφών. Η απόσβεσή τους των λογισμικών προγραμμάτων
ολοκληρώνεται εντός πενταετίας.
Η απόσβεση των αδειών – παραχωρήσεων - δικαιωμάτων λογίζεται βάσει της σταθερής μεθόδου
αποσβέσεως εντός της περιόδου ισχύος τους. Η απόσβεση των λογισμικών προγραμμάτων λογίζεται βάσει
της σταθερής μεθόδου αποσβέσεως και υπολογίζονται με συντελεστή 20%. Η απόσβεση όλων των ανωτέρω
στοιχείων περιλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
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3.1.3. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
3.1.3.1. Συμμετοχές
Οι συμμετοχές παρακολουθούνται στο κόστος κτήσεως υποκείμενες σε έλεγχο απομειώσεως της αξίας τους
όταν υπάρχουν ενδείξεις ή γεγονότα που υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία τους ενδέχεται να μην είναι
ανακτήσιμη.
Η εταιρεία το 2019 συμμετέχει :
α) Στη Κ/Ξ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗΣ ΑΕ – ΠΡΙΣΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΤΕ – Δ.ΒΕΡΓΟΣ- Π.ΣΤΗΝΙΟΣ με
κεφάλαιο € 4.900 και ποσοστό συμμετοχής 49% .
β) Στη Κ/Ξ ΠΡΙΣΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΤΕ – Ν.ΤΖΕΛΕΠΗΣ- Δ.ΒΕΡΓΟΣ με κεφάλαιο € 9.800 και ποσοστό
συμμετοχής 98% .

3.1.3.2. 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 κτήσεώς τους (ονομαστικά ποσά) μείον τυχόν ζημίες 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.

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.
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.
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3.1.4.2. Αναβαλλόμενοι φόροι
Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων.

3.1.5. Αποθέματα
Η εταιρεία δεν έχει αποθέματα.

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.

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. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που εκφράζονται σε ξένο
νόμισμα αποτιμούνται με την ισοτιμία του ξένου νομίσματος κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι
σχετικές συναλλαγματικές διαφορές καταχωρίζονται στα αποτελέσματα.
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 τον διακανονισμό των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων
καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.
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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. Έσοδα και έξοδα
Η εταιρεία καταχωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται δουλευμένα.
Ειδικότερα, τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών και τα συμβόλαια μελετών καταχωρίζονται με τη μέθοδο του
ποσοστού ολοκληρώσεως.

3.1.11. Στοιχεία της καθαρής θέσεως
Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στα ονομαστικά
ποσά, που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί.

3.1.12. 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.
3.1.13. 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, στις8
σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
3.1.14. 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.

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 2019
δεν έγιναν μεταβολές λογιστικών αρχών και μεθόδων.

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. Στην παρούσα περίοδο 2019 δεν έγιναν μεταβολές λογιστικών
εκτιμήσεων.

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 2019 δεν εντοπίστηκε σφάλμα προηγούμενης περιόδου.

4. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόμου προκειμένου να επιτευχθεί εύλογη παρουσίαση των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως.
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

Γήπεδα

Μηχανολογικός

Κτίρια

εξοπλισμός

ιδιοχρησιμοποιούμενων

Μεταφορικά Μέσα

Λοιπός εξοπλισμός

Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2018
Προσθήκες περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2018

19.606,55

348.473,91

-

-

19.606,55

134.513,19
17.418,40

29.655,46

1.030.030,79

-

126.588,46

348.473,91

151.931,59

29.655,46

1.156.619,25

1.005.241,44

Σωρευμένες αποσβέσεις και
απομειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2018

-

290.171,54

115.327,66

28.948,87

Αποσβέσεις περιόδου

-

6.662,95

8.091,06

211,96

92.155,84

Υπόλοιπο 31.12.2018

-

296.834,49

123.418,72

29.160,83

1.097.397,28

19.606,55

51.639,42

28.512,87

494,63

59.221,97

19.606,55

348.473,91

151.931,59

29.655,46

1.156.619,25

Καθαρή λογιστική αξία
31.12.2018
Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2019
Προσθήκες περιόδου

-

-

Διαγραφές περιόδου

-

-

579,96
-

-

40.044,73
-

1.614,09

Υπόλοιπο 31.12.2019
Σωρευμένες αποσβέσεις και
απομειώσεις

19.606,55

348.473,91

152.511,55

29.655,46

1.195.049,89

Υπόλοιπο 1.1.2019
Αποσβέσεις περιόδου

-

296.834,51

123.418,72

29.160,83

1.097.397,28

Υπόλοιπο 31.12.2019

-

6.662,94

3.950,01

211,96

42.433,13

-

303.497,45

127.368,73

29.372,79

1.139.830,41

44.976,46

25.142,82

282,67

55.219,48

Καθαρή λογιστική αξία
31.12.2019

19.606,55

6.2 Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Πίνακας μεταβολών
άυλων πάγιων στοιχείων

Δαπάνες ανάπτυξης

Λοιπά άυλα στοιχεία

Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2018

5.130,00

Μειώσεις περιόδου

-

Προσθήκες περιόδου

-

Υ πόλοιπο 31.12.2018

213.568,35
4.354,68

5.130,00

217.923,03

5.130,00

212.572,44

Σωρευμένες αποσβέσεις
και απομειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2018
Μειώσεις περιόδου

-

Προσθήκες περιόδου

-

Υ πόλοιπο 31.12.2018
Καθαρή λογιστική αξία
31.12.2018

5.130,00
-

4.781,16
217.353,60
569,43

Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2019
Προσθήκες περιόδου
Υ πόλοιπο 31.12.2019

5.130,00
-

217.923,03
37.240,45

5.130,00

255.163,48

5.130,00

217.353,60

Σωρευμένες αποσβέσεις
και απομειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2019
Προσθήκες περιόδου
Υ πόλοιπο 31.12.2019
Καθαρή λογιστική αξία
31.12.2019

5.130,00
-

7.899,38
225.252,98
29.910,50

7. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
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7.1 Χρηματοοικονομικά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Τα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά αφορούν:
• συμμετοχές της εταιρείας σε κοινοπραξίες € 14.700,00
α) Κ/Ξ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗΣ ΑΕ – ΠΡΙΣΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΤΕ – Δ.ΒΕΡΓΟΣ- Π.ΣΤΗΝΙΟΣ με κεφάλαιο
4.900,00€ και ποσοστό συμμετοχής 49%.
β) ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΡΙΣΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΤΕ – Ν.ΤΖΕΛΕΠΗΣ- Δ.ΒΕΡΓΟΣ με κεφάλαιο € 9.800,00 και
ποσοστό συμμετοχής 98% και
•

δοσμένες εγγυήσεις στην ΔΕΗ και για την μίσθωση εγκαταστάσεων € 10.083,73

7.2 Εμπορικές απαιτήσεις
Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

Εμπορικές απαιτήσεις
Πελάτες
Μείον : Πρόβλεψη Επισφαλών Απαιτήσεων
Σύνολο

-

31/12/2019
2.224.533,21
30.140,44
2.194.392,77

-

31/12/2018
1.544.834,62
30.140,44
1.514.694,18

7.3 Λοιπές απαιτήσεις
Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

Λοιπές απαιτήσεις
Προκαταβολή φόρου εισοδήματος
Παρακρατηθέντες φόροι
Προκαταβολή φόρου εισοδήματος μελετών
Λοιποί χρεώστες
Σύνολο

31/12/2019
202.358,68
11.162,93
4.087,33
8.577,98
226.186,92

31/12/2018
87.122,38
5.557,01
4.528,05
97.207,44

7.4 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
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Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Εθνική Τράπεζα – 13247030813
Τράπεζα Πειραιώς – 46189809
Τράπεζα Eurobank-208.020200756755
Τράπεζα Alpha bank – 2162320000107
Τράπεζα Alpha bank
Τράπεζα Eurobank – 0200774498
Εθνική Τράπεζα
Τράπεζα Eurobank
Ταμείο
Σύνολο

ΕΙΔΟΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Όψεως
Όψεως
Όψεως
Όψεως
Όψεως
Όψεως
Προθεσμιακή
Προθεσμιακή

31/12/2019
152.266,73
717.528,30
85.552,58
273.099,00
8.981,55
2,18
245.445,08
441.320,49
8.308,85
1.932.504,76

31/12/2018
194.818,10
21.683,50
14.326,72
395.841,43
8.980,78
2,18
250.000,00
449.999,45
6.957,46
1.342.609,62

8. Προβλέψεις
8.1 Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω αποχωρήσεως από την υπηρεσία.
Η υποχρέωσης για παροχές σε εργαζομένους προσδιορίστηκε με τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής
νομοθεσίας που εμφανίζεται παρακάτω:
Υπόλοιπο 31.12.2018

€ 10.110,36

Yπόλοιπο 31.12.2019

€ 13.695,30

Στην παρούσα χρήση έγινε επανεκτίμηση των προβλέψεων αποζημίωσης προσωπικού σύμφωνα με τον
Ν.2112/1920 και από € 10.110,36 αυξήθηκαν σε € 13.695,30. Η διαφορά που προέκυψε μεταφέρθηκε στα
αποτελέσματα του 2019 ως έξοδα προβλέψεων για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία.

9. Υποχρεώσεις
9.1 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
9.1.1 Εμπορικές υποχρεώσεις
Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

Εμπορικές υποχρεώσεις
Προμηθευτές
Σύνολο

31/12/2019
405.804,20
405.804,20

31/12/2018
312.040,21
312.040,21

9.1.2 Λοιπές υποχρεώσεις

12

Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

Λοιπές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις προς μετόχους
Αμοιβές Δ.Σ. Πληρωτέες
Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο

31/12/2019
347.022,27
90.000,00
59.063,93
496.086,20

31/12/2018
218.553,72
97.700,00
32.797,32
349.051,04

10. Έσοδα και έξοδα σημαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας
Ακολουθεί ανάλυση αυτών των εσόδων και εξόδων στους παρακάτω πίνακες:

Έσοδα
Πωλήσεις Υπηρεσιών
Σύνολο

31/12/2019
3.236.284,18
3.236.284,18

31/12/2018
2.334.900,03
2.334.900,03

παραγωγής
Έξοδα ανά είδος
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι - τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις
Σύνολο

31/12/2019
517.580,64
1.314.765,09
120.320,13
14.321,62
133.721,12
62.771,52
2.163.480,12

31/12/2018
319.342,56
1.038.043,57
59.544,58
25.733,96
101.924,24
111.982,72
1.656.571,63

διοίκησης
Έξοδα ανά είδος
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι - τέλη
Διάφορα έξοδα
Σύνολο

31/12/2019
15.943,56
20.400,00
3.280,32
3.469,24
30.593,95
73.687,07

31/12/2018

χρημ/κης λειτουργίας
Έξοδα ανά είδος
Τόκοι
Σύνολο

31/12/2019
873,75
873,75

31/12/2018
1.045,81
1.045,81

Έξοδα

0,00
35.312,00
7.061,43
275,02
7.357,30
50.005,75

11. Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού
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Ο μέσος όρος του έμισθου προσωπικού και των λοιπων συνεργατών ανέρχεται αντίστοιχα σε άτομα:

Έμμισθο προσωπικό
Μηχανικοί - Δικηγόροι κλπ (συνεργάτες)
Σύνολο

31/12/2019
36
65
101

31/12/2018
21
73
94

Η εταιρεία σε σχέση με το απασχολούμενο (έμμισθοι & συνεργάτες) προσωπικό επιβαρύνθηκε με τα εξής
ποσά:

Μισθοί και ημερομίσθια
Αμοιβές Μηχανικών - Δικηγόρων κλπ (συνεργάτες)
Σύνολο

31/12/2019
533.524,20
1.335.165,09
1.868.689,29

31/12/2018
319.342,56
1.073.355,57
1.392.698,13

12. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων
Δεν υπάρχουν

13. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον
ισολογισμό
Δεν υπάρχουν

Αθήνα, ………./………/2020
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