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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) 

επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων  

της  

31ης Δεκεμβρίου 2020 

(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014) 

 

1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία 

α) Επωνυμία: ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ  

β) Νομικός τύπος: Ανώνυμος Εταιρεία     

γ) Περίοδος αναφοράς: 01/01/2020 – 31/12/2020 

δ)  Διεύθυνση της έδρας: Εθν.Παλαιοκαστρίτσας, Κέρκυρα 

ε)  ΓΕ.ΜΗ.:033306833000 - ΑΦΜ : 095145087 

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

των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  

ζ) Η εταιρεία 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 Εταιρείας.  

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

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 

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 επανεκτιμούνται σε συνεχή βάση.   

Οι λογιστικές εκτιμήσεις γίνονται κυρίως για τον υπολογισμό των αποσβέσεων των  παγίων, τις 

συμμετοχές, την απομείωση των απαιτήσεων, τις προβλέψεις και την εκτίμηση της εύλογης αξίας εφόσον 

επιλέγεται η εφαρμογή της. 
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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 έως 7 έτη. 

 Μεταφορικά μέσα φορτηγά κ.λπ. 8 έως 9 έτη. 

 Έπιπλα και εξοπλισμός γραφείων 10 έτη. 

 Λογισμικά Προγράμματα 5 έτη. 

 Έξοδα κτήσεως Ακινητοποιήεσων 10 έτη. 

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

ανακτήσιμη αξία του. 

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, εμπορικές επωνυμίες και εμπορικά σήματα.  
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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 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 σε 10 έτη.  

Η απόσβεση όλων των ανωτέρω στοιχείων περιλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

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. Ζημίες απομειώσεως καταχωρίζονται όταν η λογιστική αξία των συμμετοχών υπερβαίνει 

την ανακτήσιμη αξία τους. Ως ανακτήσιμη αξία θεωρείται η αξία χρήσεως που είναι η παρούσα αξία των 

αναμενόμενων μελλοντικών χρηματοροών από την συμμετοχή, στην επόμενη πενταετία και της 

υπολειμματικής της αξίας στο τέλος της πενταετίας.  

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. 

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. 

 

 



 

Γενική Κλινική Κέρκυρας Ανώνυμος Εταιρεία 
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 31η Δεκεμβρίου 2020  4 
 

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. 

3.1.5. 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 (εκτός από χρηματιστηριακά εμπορεύματα 

και κυκλοφορούντα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) αποτιμούνται στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ 

του κόστους κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Το κόστος κτήσεως προσδιορίζεται με τη 

μέθοδο του Μέσου Σταθμικού Κόστους. 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». 

Τα χρηματιστηριακά εμπορεύματα και τα κυκλοφορούντα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία  

αποτιμούνται στην εύλογη αξία τους. 

Ειδικότερα: 

 Εμπορεύματα που οι τιμές τους διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές, δηλαδή είναι χρηματιστηριακά 

αγαθά, εφόσον αυτά κατέχονται αποκλειστικά για πώληση στα πλαίσια κερδοσκοπικών συναλλαγών, 

αποτιμούνται στην εύλογη αξία τους, μείον το κόστος που απαιτείται για τη διάθεσή τους. Οι διαφορές από 

την αποτίμηση των εν λόγω στοιχείων στην εύλογη αξία τους καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες στα 

αποτελέσματα της περιόδου που προκύπτουν.  

3.1.6. Εμπορικές απαιτήσεις 

          Οι εμπορικές απαιτήσεις αποτιμώνται στο κόστος κτήσης μείον τις εκτιμώμενες ζημίες απομείωσης. 

3.1.7. 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. 
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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, εκτός από τις μακροπρόθεσμης λήξεως, οι οποίες αποτιμούνται 

στο αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου (ή με τη σταθερή μέθοδο). 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.  

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. 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 και κατασκευαστικά συμβόλαια καταχωρίζονται με τη μέθοδο του 

ποσοστού ολοκληρώσεως. 

 



 

Γενική Κλινική Κέρκυρας Ανώνυμος Εταιρεία 
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 31η Δεκεμβρίου 2020  6 
 

3.1.10. Στοιχεία της καθαρής θέσεως 

Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στα 

ονομαστικά ποσά, που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί. 

3.1.11. 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. 

Δεν υπήρχαν τέτοια στοιχεία στην κλειόμενη χρήση. 

3.1.12. 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.   

Δεν υπήρχαν τέτοια γεγονότα. 

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. 

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. 

Δεν υπήρχαν 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.  
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Στην παρούσα περίοδο 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 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  

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 

Μηχανολογ

ικός 

εξοπλισμός 

Λοιπός 

εξοπλισμό

ς 

Λοιπά 

ενσώματα 

πάγια 

Αξία κτήσεως       

Υπόλοιπο 1.1.2019 0,00 1.296.520,26 1.092.091,76 836.947,03  

Προσθήκες περιόδου 0,00 52.440,47 479.330,12 103.067,16  

Κεφαλαιοποίηση τόκων 0,00 0,00 0,00 0,00  

Διαφορά αναπροσαρμογής 0,00 0,00 0,00 0,00  

Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00  

Μεταφορές περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00  

Υπόλοιπο 31.12.2019 0,00 1.348.960,73 1.571.421,88 940.014,19  

Σωρευμένες αποσβέσεις και 

απομειώσεις 

     

Υπόλοιπο 1.1.2019 0,00 457.692,66 785.809,09 799.808,76  

Αποσβέσεις περιόδου  101.886,14 102.819,62 29.010,03  

Διαφορά αναπροσαρμογής 0,00 0,00 0,00 0,00  

Μειώσεις αποσβέσεων 

περιόδου 

0,00 0,00 0,00 0,00  

Απομειώσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00  

Αναστροφές απομειώσεων 0,00 0,00 0,00 0,00  
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περιόδου 

Μεταφορές περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00  

Υπόλοιπο 31.12.2019 0,00 559.578,80 888.628,71 828.818,79  

Καθαρή λογιστική αξία 

31.12.2019 

0,00 789.381,93 682.793,17 111.195,40  

Αξία κτήσεως       

Υπόλοιπο 1.1.2020 0,00 1.348.960,73 1.571.421,88 940.014,19  

Προσθήκες περιόδου 0,00 9.000,00 650,00 2.792,74  

Κεφαλαιοποίηση τόκων 0,00 0,00 0,00 0,00  

Διαφορά αναπροσαρμογής 0,00 0,00 0,00 0,00  

Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00  

Μεταφορές περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00  

Υπόλοιπο 31.12.2020 0,00 1.357.960,73 1.572.071,88 942.806,93  

Σωρευμένες αποσβέσεις και 

απομειώσεις 

     

Υπόλοιπο 1.1.2020 0,00 559.578,80 888.628,71 828.818,79  

Αποσβέσεις περιόδου  100.068,40 98.473,82 20.556,58  

Διαφορά αναπροσαρμογής 0,00 0,00 0,00 0,00  

Μειώσεις αποσβέσεων 

περιόδου 

0,00 0,00 0,00 0,00  

Απομειώσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00  

Αναστροφές απομειώσεων 

περιόδου 

0,00 0,00 0,00 0,00  

Μεταφορές περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00  

Υπόλοιπο 31.12.2020 0,00 659.647,20 987.102,53 849.375,37  

Καθαρή λογιστική αξία 

31.12.2020 

0,00 698.313,53 584.969,35 93.431,56  

 

6.2. Επενδυτικά ακίνητα 

Η εταιρεία δεν διαθέτει επενδυτικά ακίνητα, τα ακίνητα ιδιοκτησίας της εταιρείας χρησιμοποιούνται για 

άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

6.3. Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 

Η εταιρεία δεν διαθέτει βιολογικά περιουσιακά στοιχεία. 
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6.4. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Πίνακας μεταβολών άυλων πάγιων 

στοιχείων Υπεραξία 

Δαπάνες 

αναπτύξεως 

Λοιπά άυλα 

στοιχεία 

Αξία κτήσεως     
Υπόλοιπο 1.1.2019 0,00 0,00 30.543,95 

Προσθήκες περιόδου 0,00 0,00 0,00 

Κεφαλαιοποίηση τόκων 0,00 0,00 0,00 

Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00 

Μεταφορές περιόδου 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2019 0,00 0,00 30.543,95 

Σωρευμένες αποσβέσεις και    
Υπόλοιπο 1.1.2019 0,00 0,00 27.557,41 

Αποσβέσεις περιόδου 0,00 0,00 568,23 

Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου 0,00 0,00 0,00 

Απομειώσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00 

Αναστροφές απομειώσεων περιόδου 0,00 0,00 0,00 

Μεταφορές περιόδου 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2019 0,00 0,00 28.125,64 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2019 0,00 0,00 2.418,31 

Αξία κτήσεως     
Υπόλοιπο 1.1.2020 0,00 0,00 30.543,95 

Προσθήκες περιόδου 0,00 0,00 0,00 

Κεφαλαιοποίηση τόκων 0,00 0,00 0,00 

Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00 

Μεταφορές περιόδου 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2020 0,00 0,00 30.543,95 

Σωρευμένες αποσβέσεις και    
Υπόλοιπο 1.1.2020 0,00 0,00 28.125,64 

Αποσβέσεις περιόδου 0,00 0,00 568,14 

Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου 0,00 0,00 0,00 

Απομειώσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00 

Αναστροφές απομειώσεων περιόδου 0,00 0,00 0,00 

Μεταφορές περιόδου 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2020 0,00 0,00 28.693,78 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2020 0,00 0,00 1.850,17 
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6.5. Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή 

Η εταιρεία για τις εργασίες ανακαίνισης του κτιρίου: 

Πίνακας μεταβολών προκαταβολών και 

μη κυκλοφορούντων στοιχείων υπό 

κατασκευή Προκαταβολές Κτίρια 

Μηχανολογικό

ς εξοπλισμός 

Λοιπός 

εξοπλισμός 

Λοιπά 

ενσώματ

α πάγια Σύνολο 

Υπόλοιπο 1.1.2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Προσθήκες περιόδου 0,00 39.024,31 468.446,44    

Κεφαλαιοποίηση τόκων       

Μειώσεις περιόδου 0,0      

Μεταφορές περιόδου  39.024,31 468.446,44    

Υπόλοιπο 31.12.2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Υπόλοιπο 1.1.2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Προσθήκες περιόδου 0,00 0,00 0,00    

Κεφαλαιοποίηση τόκων       

Μειώσεις περιόδου 0,0      

Μεταφορές περιόδου  0,00 0,00    

Υπόλοιπο 31.12.2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

. 

 

9. Λοιπές Προβλέψεις 

 

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 

 

10.1 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

10.1.1 Δάνεια 

α) Εξασφαλίσεις δανείων 

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 

β) Μακροπρόθεσμα δάνεια 

Μακροπρόθεσμα Δάνεια 31/12/2019 31/12/2020 

Υπόλοιπο λογ/σμού μακρο/σμου δανείου Alpha Αναπτυξ. 0595-

989003090746907 81.803,27 45.180,26 

Υπόλοιπο λογ/σμού μακρο/σμου δανείου Alpha Cosme M/M επενδ. 
989003246727607 158.576,00 61.560,75 

Υπόλοιπο λογ/σμού μακρο/σμου δανείου Alpha Cosme M/M επενδ. 

989003246729004 43.700,70 29.677,88 

 284.079,97 136.418,89 
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10.1.2 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 31/12/2019 31/12/2020 

Υπόλοιπο μακρο/σμης υποχρέωσης Χρηματοδοτικής Μίσθωσης 
μηχ/τος οξυγόνου 61.908,13 56.679,61 

 

 

10.1.3 Κρατικές επιχορηγήσεις  

Ο λογαριασμός δεν έχει κίνηση  

10.2 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

10.2.1 Εμπορικές υποχρεώσεις 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Εμπορικές υποχρεώσεις 31/12/2019 31/12/2020 

Υπόλοιπο λογαριασμών προμηθευτών  188.675,05 299.902,91 
Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) 164.829,63 6.200,00 

Σύνολο 353.504,68 306.102,91 

 

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

Ακολουθεί ανάλυση αυτών των εσόδων και εξόδων στους παρακάτω πίνακες: 

Έσοδα 31/12/2019 31/12/2020 

Πωλήσεις Υπηρεσιών 2.986.863,92 1.675.370,95 

   

Σύνολο 2.986.863,92 1.675.370,95 

 

Έξοδα 31/12/2019 31/12/2020 

Αμοιβές Προσωπικού 1.112.652,02 1.037.178,99 

Αμοιβές Τρίτων 641.155,37 440.359,69 

Σύνολο 1.753.807,39 1.477.538,68 

 

12. Τόκοι που ενσωματώθηκαν στην αξία περιουσιακών στοιχείων στην περίοδο 

 

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση 

17. Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού 

 

Ο μέσος όρος των απασχολούμενων ανά κατηγορία ανέρχεται σε άτομα: 

 31/12/2019 31/12/2020 

Διοικητικό προσωπικό 11 10 
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Εργατοτεχνικό προσωπικό 40 39 

Σύνολο 51 49 

 

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

 

 

 31/12/2019 31/12/2020 

Μισθοί και ημερομίσθια 874.708,03 815.732,36 
Κοινωνικές επιβαρύνσεις 237.943,99 221.183,66 

Αποζημίωση Απόλυσης 0,00 262,97 

Σύνολο 1.112.652,02 1.037.178,99 

 

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

 

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 

30. 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 ενοικίαση ακινήτων. Δεν υπάρχουν δεσμεύσεις για παροχές σε εργαζόμενους με την 

έξοδο. Δεν υπάρχουν επίδικες υποθέσεις. Δεν υπάρχουν προκαταβολές και πιστώσεις σε Μέλη Δ.Σ. 

β) Εγγυήσεις  

Η Εταιρεία δεν έχει χορηγήσει εγγυητικές επιστολές. Η εταιρεία έχει καταθέσει για την 

σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης μηχανήματος οξυγόνου στον εκμισθωτή το ποσό των 5.000,00€ 

για την ακριβή εκπλήρωση των όρων και συμφωνιών.  

γ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2012. 

Κέρκυρα 

20/09/2021 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ 

ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΑΣΤΟΡΑ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

ΜΑΣΤΟΡΑΣ 

ΟΙΚΟΝ.ΚΕΝΤΡΟ 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ 

ΑΔΤ Τ359897 ΑΔΤ ΑΝ305095 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ 

ΟΕΕ 218 

 


