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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2017

Περιουσιακά στοιχεία

2017

2016

Πάγια

676.186,77

610.524.01

Μείον: Αποσβεσμένα

577.995,83

515.175.01

Απομειωμένα
Απαιτήσεις
Εμπορεύματα
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα

98.190,94

95.349,00

163.542,14

110.747,14

3.136,40

2.707,74

1.970,00

1.360,00

27.510,84

23.028,22

294.350,32

233.192,10

65.660,23

66.409,48

5.490,40

5.490,40

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

223.199,69

161.292,22

Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων

294.350,32

233.192,10

Λοιπά
Σύνολο ενεργητικού
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις
Κεφάλαια και αποθεματικά
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
2017
Κύκλος εργασιών (καθαρός)

2016

440.564,23

283.683,27

0,00

0,00

428,66

2.707,74

29.748,31

5.420,18

186.488,68

160.799,79

62.820,62

45.433,84

Λοιπά έξοδα και ζημιές

156.678,47

75.164,95

Λοιπά έσοδα και κέρδη

3.172,51

5.255,07

Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)

2.286,24

3.256,67

Αποτέλεσμα προ φόρων

6.143,08

1.570,65

Φόροι

-6.892,33

-4.439,61

-749,25

-2.868,96

Λοιπά συνήθη έσοδα
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών
Παροχές σε εργαζόμενους
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους
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Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
της
31ης Δεκεμβρίου 2017
(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014)

1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία

α) Επωνυμία: ITEQ Α.Ε.
β) Νομικός τύπος: Ανώνυμη εταιρεία.
γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2017 - 31.12.2017
δ) Διεύθυνση της έδρας: ΑΜΕΙΝΟΚΛΕΟΥΣ 1 ΚΑΙ ΦΡΑΝΤΖΗ 48, 11744 ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ε) Α.Μ.Α.Ε.: 62252/01NT/B/07/11.
ΓΕ.ΜΗ.: 121724899000.
στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι
ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
ζ) Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία «πολύ 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 Εταιρείας.
ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

2. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και
εποπτικών οργάνων
Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

3. Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16
του νόμου
Η Εταιρεία ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων και επέλεξε να καταρτίσει
συνοπτικό ισολογισμό και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων.
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4. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που
δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό
α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις
Η Εταιρεία δεν έχει συνάψει μη ακυρώσιμες συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων που
αφορούν την ενοικίαση ακινήτων.
β) Εγγυήσεις
Η Εταιρεία δεν έχει χορηγήσει εγγυητικές επιστολές προς διάφορους τρίτους.

γ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές
αρχές για τις χρήσεις 2012 και 2017. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των
χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των
πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό
φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη
υποχρέωση.

5. Πρώτη εφαρμογή
Η πρώτη εφαρμογή των κανόνων αποτιμήσεως και συντάξεως χρηματοοικονομικών
καταστάσεων αντιμετωπίζεται ως αλλαγή λογιστικών αρχών και μεθόδων.
Η εταιρεία έκρινε ότι οι αναδρομικές προσαρμογές δεν είναι πρακτικά ευχερείς και
βάσει των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 37 του Ν.4308/2014 δεν θα εφαρμόσει
αναδρομικά τα Ε.Λ.Π.. Τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της συγκριτικής
περιόδου ταξινομήθηκαν, σύμφωνα με τα υποδείγματα των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων του Ν.4308/2014. Στον παρακάτω πίνακα γνωστοποιούνται συνοπτικά οι
επιπτώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων από τη χρήση απαλλαγών:

Κονδύλι

Γνωστοποίηση χρήσεως απαλλαγών κατά τη μετάβαση
Επίπτωση επί του
Ισολογισμού σε €
2014
2015
2016
2017

Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης
εγκαταστάσεως

2207,01

1324,21

1672,89

442.24

Απαλλαγή

Δύναται να συνεχίσουν να
εμφανίζονται στον ισολογισμό
μετά την 31η Δεκεμβρίου
2014 και μέχρι την ολοσχερή
απόσβεσή τους, βάσει των
κείμενων φορολογικών
διατάξεων ή την καθ’
οιονδήποτε τρόπο διάθεσή
τους, καθώς και τα σχετικά
ποσά του ισολογισμού και της
καταστάσεως αποτελεσμάτων.
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Μερίσματα πληρωτέα χρήσεων
2013 και 2014

20000,0
0

Προκαταβολή φόρου χρήσεων
2014,2016 και 2017
9761,43

3439,61

5892,33

Η εταιρεία έκρινε ότι οι
ανωτέρω αναδρομικές
προσαρμογές δεν είναι
πρακτικά ευχερείς, και για το
λόγο αυτό δεν προχώρησε
στην εφαρμογή τους.

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
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Ε.Γ.Λ.Σ.

31/12/2014
93595,00

31/12/2013
97411,76

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Ε.Λ.Π.

93595,00

97411,76

Αθήνα, 9 Ιουλίου 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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