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Σθμειϊςεισ επί των ετιςιων χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων 

τθσ 31θσ Δεκεμβρίου 2018 και τθσ χριςθσ που ζλθξε τθν θμερομθνία αυτι 
(01.01.2018 ζωσ 31.12.2018). 

 

1. Πλθροφορίεσ ςχετικζσ με τθνεταιρία και δραςτθριότθτεσ. 
 

α) Επωνυμία: Σουριςτικζσ Επιχειριςεισ Σορϊνθσ μονομετοχικι Α.Ε. Ο.Σ.Α. 

β) Νομικόσ τφποσ: Ανϊνυμθ εταιρεία. 

γ) Περίοδοσ αναφοράσ: 01.01.2018 - 31.12.2018 

δ) Διεφκυνςθ τθσ ζδρασ: υκιά Διμου ικωνίασ Νομοφ Χαλκιδικισ Σ.Κ.63072 

ε) Ζτοσ Ιδρφςεωσ:2009 

ςτ) Α.Μ.Α.Ε.: 67678/61/Β/09/02 

Γ.Ε.ΜΗ.: 122148657000 

η) Διαδικτυακόσ Ιςτότοποσ:http://platanitsi.gr/ 

θ) Η διοίκθςθ εκτιμά ότι θ παραδοχι τθσ ςυνεχιηόμενθσ δραςτθριότθτασ είναι ενδεδειγμζνθ για 
τθν κατάρτιςθ των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων. 

κ) Οι μετοχζσ τθσ εταιρίασ είναι ονομαςτικζσ μθ ειςθγμζνεσ ςτο χρθματιςτιριο και ανζρχονται 
ςε 400.000, ονομαςτικισ αξίασ 1 ευρϊ εκάςτθ 

ι) Οι κφριεσ δραςτθριότθτεσ τθσ εταιρίασ αφοροφν ςτθν παροχι τουριςτικϊν υπθρεςιϊν, 
εκμετάλλευςθ δθμοτικϊν καταςκθνϊςεωνκαι υπθρεςίεσ ςφαγείου. 

ια) Η εταιρία κατατάςςεται ςφμφωνα με το άρκρο 2 του Ν. 4308/2014 ςτισ πολφ μικρζσ 
οντότθτεσ. 

ιβ) Η διοίκθςθ δθλϊνει ότι οι οικονομικζσ καταςτάςεισ ζχουν καταρτιςτεί ςε πλιρθ ςυμφωνία 
με τον παρόντα νόμο. (Ν. 4308/2014) 

 

2. Βάςθ ςφνταξθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων. 

 
α) Οι οικονομικζσ καταςτάςεισ ζχουν ςυνταχκεί ςφμφωνα με τθν αρχι του ιςτορικοφ κόςτουσ. 
 
β) Σα ποςά των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων εκφράηονται ςε ευρϊ, που αποτελεί το 
λειτουργικό νόμιςμα τθσ εταιρείασ. 
 
γ) Σα ποςά δεν ζχουν ςτρογγυλοποιθκεί εκτόσ αν αναφζρεται διαφορετικά. 
 
 

http://platanitsi.gr/
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3. Παράγοντεσ που κζτουν ςε κίνδυνο τθν προοπτικι τθσ εταιρίασ ωσ ςυνεχιηόμενθ 

δραςτθριότθτα. 
 

Η εταιρία διενιργθςε ςχετικι αξιολόγθςθ και δεν εντόπιςε παράγοντεσ που κζτουν ςε κίνδυνο 
τθν προοπτικι τθσ ωσ ςυνεχιηόμενθ δραςτθριότθτα. 

 

4. Συνοπτικι αναφορά των λογιςτικϊν πολιτικϊν. 
 

Η ςφνταξθ των οικονομικϊν καταςτάςεων προχποκζτει τθν άςκθςθ κρίςθσ και τθν διενζργεια 
εκτιμιςεων από τθν διοίκθςθ, τα οποία επθρεάηουν τθν εφαρμογι των λογιςτικϊν πολιτικϊν, 
τα αναγνωριηόμενα ποςά των εςόδων, εξόδων, περιουςιακϊν ςτοιχείων, υποχρεϊςεων και 
γνωςτοποιιςεων.  

Αυτζσ οι εκτιμιςεισ και παραδοχζσ βαςίηονται ςτθν εμπειρία του παρελκόντοσ και ςε λοιποφσ 
παράγοντεσ που κεωρείται ότι είναι εφλογα για τισ περιςτάςεισ. Σα πραγματικά γεγονότα όμωσ, 
μπορεί να διαφζρουν από αυτζσ τισ εκτιμιςεισ. Οι εκτιμιςεισ και οι ςχετικζσ παραδοχζσ 
επανεκτιμοφνται ςε ςυνεχι βάςθ. 

Οι λογιςτικζσ εκτιμιςεισ γίνονται κυρίωσ για τον υπολογιςμό των αποςβζςεων των παγίων, τισ 
ςυμμετοχζσ, τθν απομείωςθ των απαιτιςεων και τισ προβλζψεισ. 
 

4.1. Ακολουκοφμενεσ λογιςτικζσ πολιτικζσ και μζκοδοι 
 
Η εταιρεία για τα επιμζρουσ ςτοιχεία των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων εφαρμόηει τισ 
ακόλουκεσ λογιςτικζσ αρχζσ και μεκόδουσ, ςτα πλαίςια τθσ βαςικισ αρχισ του δουλευμζνου. 
 
4.1.1. Ενςϊματα πάγια ςτοιχεία 
 
α) Αρχικι καταχϊριςθ 
Σα ενςϊματα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία καταχωρίηονται αρχικά ςτο κόςτοσ κτιςεωσ, το οποίο 
περιλαμβάνει κάκε δαπάνθ που απαιτείται για να ζλκει το ςτοιχείο ςτθν παροφςα κατάςταςθ ι 
κζςθ ι επιδιωκόμενθ χριςθ.  
Ειδικότερα το κόςτοσ των ιδιοπαραγόμενων πάγιων ςτοιχείων, περιλαμβάνει το κόςτοσ πρϊτων 
υλϊν, αναλϊςιμων υλικϊν, εργαςίασ και άλλα κόςτθ που ςχετίηονται άμεςα με το εν λόγω 
πάγιο ςτοιχείο. Επιπλζον περιλαμβάνει μια εφλογθ αναλογία ςτακερϊν και μεταβλθτϊν εξόδων 
που ςχετίηονται ζμμεςα με το ιδιοπαραγόμενο πάγιο ςτοιχείο, ςτο βακμό που τα ποςά αυτά 
αναφζρονται ςτθν περίοδο καταςκευισ ι παραγωγισ. Η εταιρεία επιβαρφνει το κόςτοσ των 
ιδιοπαραγόμενων πάγιων ςτοιχείων μακράσ περιόδου καταςκευισ ι παραγωγισ με τόκουσ 
εντόκων υποχρεϊςεων κατά το μζροσ που αναλογοφν ςε αυτό. 
 
β) Μεταγενζςτερθ αποτίμθςθ 



ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΣΟΡΩΝΗ Α.Ε. ΜΟΝΟΜΕΣΟΧΙΚΗ Ο.Σ.Α. 

4 
 

Μεταγενζςτερα τθσ αρχικισ καταχωρίςεωσ πάγια περιουςιακά ςτοιχεία αποτιμοφνται ςτο 
αποςβζςιμο κόςτοσ (αρχικό κόςτοσ κτιςεωσ, πλζον κάκε μεταγενζςτερθ δαπάνθ που πλθροί τον 
οριςμό του περιουςιακοφ ςτοιχείου, μείον ςωρευμζνεσ αποςβζςεισ). 
 
 
γ) Διαγραφι και αποχαρακτθριςμόσ 
Σο κόςτοσ κτιςθσ και οι ςωρευμζνεσ αποςβζςεισ των ενςϊματων παγίων που πωλοφνται ι 
αποςφρονται, μεταφζρονται από τουσ αντίςτοιχουσ λογαριαςμοφσ τθ ςτιγμι τθσ πϊλθςθσ ι τθσ 
απόςυρςθσ και οποιοδιποτε κζρδοσ ι ηθμία που προκφπτει καταχωρείται ςτθν κατάςταςθ 
αποτελεςμάτων.  
 
Οι αποςβζςεισ των ενςωμάτων παγίων υπολογίηονται με τθν ςτακερι μζκοδο και ακολουκοφν 
τουσ ενίοτε προκακοριηόμενουσ φορολογικοφσ ςυντελεςτζσ. 
 
4.1.2. Άυλα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία  
 
Γενικά τα άυλα πάγια ςτοιχεία που αποκτϊνται μεμονωμζνα αναγνωρίηονται ςτο ιςτορικό τουσ 
κόςτοσ και μειωμζνα κατά τισ ςωρευμζνεσ αποςβζςεισ ενϊ εκείνα που αποκτϊνται από 
ειςφορά, ςυνζνωςθ ι διάςπαςθ (πχ κατά τθν ςφςταςθ) αποτιμϊνται και αναγνωρίηονται ςτθν 
εφλογθ αξία τουσ κατά τθν θμερομθνία τθσ ειςφοράσ, τθσ ςυνζνωςθσ ι τθσ διάςπαςθσ. 
 
Σα άυλα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία περιλαμβάνουν άδειεσ και λογιςμικά προγράμματα.  
 
Η αξία των αδειϊν περιλαμβάνει το κόςτοσ κτιςεωσ των εν λόγω ςτοιχείων, κακϊσ και κάκε 
δαπάνθ που ζχει μεταγενζςτερα πραγματοποιθκεί για τθν επζκταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ιςχφοσ 
τουσ, μειωμζνθ κατά το ποςό των ςωρευμζνων αποςβζςεων και απομειϊςεων τθσ αξίασ τουσ. 
 
Η αξία των λογιςμικϊν προγραμμάτων περιλαμβάνει το κόςτοσ αγοράσ λογιςμικϊν 
προγραμμάτων κακϊσ και κάκε δαπάνθ που ζχει πραγματοποιθκεί προκειμζνου αυτά να 
τεκοφν ςε κακεςτϊσ λειτουργίασ, μειωμζνθ κατά το ποςό των ςωρευμζνων αποςβζςεων και 
τυχόν απομειϊςεων τθσ αξίασ τουσ. Κακϊσ και ςθμαντικζσ μεταγενζςτερεσ δαπάνεσ 
κεφαλαιοποιοφνται ςτα λογιςμικά προγράμματα όταν προςαυξάνουν τθν απόδοςθ τουσ πζραν 
των αρχικϊν προδιαγραφϊν.  
 
Η απόςβεςθ των αδειϊν λογίηεται βάςει τθσ ςτακερισ μεκόδου αποςβζςεωσ κα ςφμφωνα με τα 
προαπαιτοφμενα του Κ.Φ.Ε. ςε 10 ζτθ. Η απόςβεςθ των λογιςμικϊν προγραμμάτων λογίηεται 
βάςει τθσ ςτακερισ μεκόδου αποςβζςεωσ ςε 5 ζτθ.  
 
Η απόςβεςθ όλων των ανωτζρω ςτοιχείων περιλαμβάνεται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων. 
 
 
4.1.3. Προκαταβολζσ και λοιπά μθ χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία 

 
Οι προκαταβολζσ δαπανϊν καταχωρίηονται αρχικά ςτο κόςτοσ κτιςεωσ (καταβαλλόμενα ποςά) 
και αποτιμοφνται μεταγενζςτερα ςτο αρχικό κόςτοσ κτιςεωσ, μείον τα χρθςιμοποιθκζντα ποςά 
βάςει τθσ αρχισ του δουλευμζνου και τυχόν ηθμίεσ απομειϊςεωσ. Η απομείωςθ των 
προκαταβολϊν δαπανϊν αναφζρεται ςτθν περίπτωςθ ςτθν οποία ο λιπτθσ του ςχετικοφ ποςοφ 
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δεν είναι ςε κζςθ οφτε να εκπλθρϊςει τθν δζςμευςθ που ανζλαβε οφτε να επιςτρζψει το 
υπόλοιπο του ποςοφ. 
 
 

4.1.4. Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία και προκαταβολζσ 

Οι απατιςεισ αναγνωρίηονται ςτθν αξία ςυναλλαγισ, μεταγενζςτερα αποτιμϊνται και 
απεικονίηονται μειωμζνεσ κατά τα ποςά που είναι πικανό ότι δεν κα ειςπραχκοφν. ε κάκε 
θμερομθνία ςφνταξθσ οικονομικϊν καταςτάςεων, θ ειςπραξιμότθτα των απαιτιςεων εκτιμάται 
ξεχωριςτά ανά πελάτθ και ςχθματίηεται πρόβλεψθ για απϊλειεσ που είναι πικανόν να ςυμβοφν 
και μποροφν να ποςοτικοποιθκοφν. Η ςχθματιςκείςα πρόβλεψθ αναπροςαρμόηεται με 
επιβάρυνςθ των αποτελεςμάτων τθσ εκάςτοτε χριςθσ. Συχόν διαγραφζσ απαιτιςεων 
πραγματοποιοφνται μζςω τθσ ςχθματιςκείςασ πρόβλεψθσ.    

 

4.1.5. Φόροι ειςοδιματοσ 

Ο τρζχων φόροσ ειςοδιματοσ περιλαμβάνει: 

- Σον φόρο ειςοδιματοσ που προκφπτει με βάςθ τισ διατάξεισ τθσ εκάςτοτε ιςχφουςασ 
φορολογικισ νομοκεςίασ. 

- Σον φόρο ειςοδιματοσ και τισ προςαυξιςεισ που προκφπτουν από τον φορολογικό ζλεγχο.  

Οι διαφορζσ του φορολογικοφ ελζγχου, καταχωρίηονται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων τθσ 
χριςεωσ, κατά τθν οποία βεβαιϊνονται από τισ φορολογικζσ αρχζσ και γίνονται αποδεκτζσ από 
τθν εταιρεία. 

 

4.1.6. Χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ 

α) Αρχικι καταχϊριςθ και μεταγενζςτερθ αποτίμθςθ 

Οι χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ, τόςο κατά τθν αρχικι καταχϊριςθ, όςο και 
μεταγενζςτερα, αποτιμοφνται ςτα ονομαςτικά ποςά τουσ, εκτόσ από τισ μακροπρόκεςμθσ 
λιξεωσ, οι οποίεσ αποτιμοφνται ςτο αποςβζςιμο κόςτοσ με τθ ςτακερι μζκοδο.  

β) Διαγραφι 

Μια χρθματοοικονομικι υποχρζωςθ διαγράφεται όταν και μόνον όταν θ ςυμβατικι δζςμευςθ 
εκπλθρϊνεται, ακυρϊνεται ι εκπνζει, δθλαδι όταν θ ςυμβατικι δζςμευςθ που τθν 
δθμιοφργθςε δεν υφίςταται πλζον.  

 

 

4.1.7. Μθ χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ 

α) Αρχικι καταχϊριςθ και μεταγενζςτερθ αποτίμθςθ 
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Οι μθ χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ καταχωρίηονται αρχικά και αποτιμοφνται 
μεταγενζςτερα ςτο ονομαςτικό ποςό που αναμζνεται να απαιτθκεί για το διακανονιςμό τουσ. 
Διαφορζσ που προκφπτουν είτε κατά τθν επανεκτίμθςι είτε κατά το διακανονιςμό των μθ 
χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων καταχωρίηονται ωσ κζρδθ ι ηθμίεσ τθσ περιόδου ςτθν οποία 
προκφπτουν.  

 

β) Διαγραφι 

Μια μθ χρθματοοικονομικι υποχρζωςθ διαγράφεται όταν και μόνον όταν θ ςυμβατικι 
δζςμευςθ εκπλθρϊνεται, ακυρϊνεται ι εκπνζει, δθλαδι όταν θ ςυμβατικι δζςμευςθ που τθν 
δθμιοφργθςε δεν υφίςταται πλζον. 

 

4.1.8. Κρατικζσ επιχορθγιςεισ 

Οι κρατικζσ επιχορθγιςεισ που λαμβάνονται για απόκτθςθ πάγιων ςτοιχείων καταχωρίηονται ωσ 
αναβαλλόμενα ζςοδα (ζςοδα επόμενων περιόδων) και μεταφζρονται τμθματικά ςτα 
αποτελζςματα ωσ ζςοδα κατ' αναλογία των αποςβζςεων των πάγιων ςτοιχείων για τα οποία 
ελιφκθςαν, ενϊ αυτζσ που λαμβάνονται για κάλυψθ εξόδων καταχωρίηονται ςτα αποτελζςματα 
ωσ ζςοδα ςτθν ίδια περίοδο που καταχωρίηονται και τα αντίςτοιχα ζξοδα. 

 

4.1.9. Αναγνϊριςθ Εςόδων και Εξόδων     

Η εταιρεία καταχωρίηει τα ζςοδα και τα ζξοδα, όταν αυτά κακίςτανται δουλευμζνα.  

Ειδικότερα: 

-Σα ζςοδα από παροχι υπθρεςιϊν περιλαμβάνουν κυρίωσ τα ζςοδα από τουριςτικζσυπθρεςίεσ. 
Η αναγνϊριςθ των εςόδων γίνεται ςτο χρονικό ςθμείο ςτο οποίο παρζχονται οι τουριςτικζσ 
υπθρεςίεσ αυτζσ.  

- Oι τόκοι βάςει χρονικισ αναλογίασ με τθ ςτακερι μζκοδο.  

 

4.1.10. τοιχεία τθσ κακαρισ κζςεωσ 

Σα κονδφλια τθσ κακαρισ κζςεωσ καταχωρίηονται αρχικά και αποτιμοφνται μεταγενζςτερα ςτα 
ονομαςτικά ποςά, που ζχουν λθφκεί ι καταβλθκεί. 

 

4.1.11. Ενδεχόμενα περιουςιακά ςτοιχεία και ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ  

Σα ςτοιχεία αυτά αφοροφν ενδεχόμενα δικαιϊματα και δεςμεφςεισ αντίςτοιχα, τα οποία 
προκφπτουν από γεγονότα του παρελκόντοσ και θ φπαρξι τουσ κα επιβεβαιωκεί μόνο από το αν 
ςυμβοφν ι δεν ςυμβοφν ζνα ι περιςςότερα αβζβαια μελλοντικά γεγονότα, τα οποία δεν είναι 
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πλιρωσ υπό τον ζλεγχο τθσ εταιρείασ. Σα ςτοιχεία αυτά γνωςτοποιοφνται ςτισ ςθμειϊςεισ των 
χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων. 

 

4.1.12. Γεγονότα μετά τθν θμερομθνία ιςολογιςμοφ 

Οι αξίεσ των περιουςιακϊν ςτοιχείων και των υποχρεϊςεων κατά τθν θμερομθνία του 
ιςολογιςμοφ, προςαρμόηονται, εάν υπάρχει αντικειμενικι ζνδειξθ ότι διορκωτικά γεγονότα 
μετά τθν θμερομθνία αυτι επιβάλλουν προςαρμογζσ τθσ αξίασ τουσ. Οι προςαρμογζσ αυτζσ 
γίνονται για τζτοια γεγονότα, ωσ τθν θμερομθνία εγκρίςεωσ των οικονομικϊν καταςτάςεων από 
το Διοικθτικό υμβοφλιο. Σα μθ διορκωτικά, μετά τθν θμερομθνία του ιςολογιςμοφ γεγονότα, 
γνωςτοποιοφνται εφόςον είναι ςθμαντικά, ςτισ ςθμειϊςεισ των χρθματοοικονομικϊν 
καταςτάςεων. Εξαίρεςθ υπάρχει ςτθν περίπτωςθ τθσ Απόφαςθσ 06/2019 του Διοικθτικοφ 
υμβουλίου τθσ 15/02/2019, με τθν οποία διαγράφθκαν υποχρεϊςεισ τθσ ςε πιςτωτζσ, ςχετικά 
με οφειλζσ προθγοφμενων χριςεων ΕΤΡΩ 22 925,36 και τισ οποίεσ θ εταιρεία αντιλόγθςε το 
2019.  

 

4.1.13. θμαντικζσ λογιςτικζσ εκτιμιςεισ και παραδοχζσ 

Οι εκτιμιςεισ και οι παραδοχζσ αξιολογοφνται διαρκϊσ και βαςίηονται ςτθν ιςτορικι εμπειρία 
και ςε άλλουσ παράγοντεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων αναμενόμενων μελλοντικϊν γεγονότων που, 
υπό τισ παροφςεσ ςυνκικεσ, αναμζνεται να πραγματοποιθκοφν. 

 

4.2. Μεταβολι λογιςτικϊν πολιτικϊν και μεκόδων, μεταβολζσ λογιςτικϊν εκτιμιςεων και 
διόρκωςθ ςφαλμάτων προθγοφμενων περιόδων  
 

4.2.1. Μεταβολι λογιςτικϊν αρχϊν και μεκόδων 

Οι μεταβολζσ λογιςτικϊν αρχϊν και μεκόδων, καταχωρίηονται με αναδρομικι επαναδιατφπωςθ 
των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων όλων των περιόδων που δθμοςιοποιοφνται μαηί με τισ 
καταςτάςεισ τθσ τρζχουςασ περιόδου, ϊςτε τα παρουςιαηόμενα κονδφλια να είναι 
ςυγκρίςιμα.τθν παροφςα περίοδο 2018δεν προζκυψε ανάγκθ τζτοιασ μεταβολισ. 

 

4.2.2 Μεταβολζσ λογιςτικϊν εκτιμιςεων 

Οι μεταβολζσ των λογιςτικϊν εκτιμιςεων καταχωρίηονται ςτθν περίοδο, ςτθν οποία 
διαπιςτϊνεται ότι προκφπτουν και επθρεάηουν αυτι τθν περίοδο και μελλοντικζσ περιόδουσ, 
κατά περίπτωςθ. Οι μεταβολζσ αυτζσ δεν καταχωρίηονται αναδρομικά. 

 

4.2.3. Διόρκωςθ ςφαλμάτων προθγοφμενων περιόδων 
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Οι διορκϊςεισ ςφαλμάτων καταχωρίηονται με τθν αναδρομικι διόρκωςθ των 
χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων όλων των περιόδων που δθμοςιοποιοφνται μαηί με τισ 
καταςτάςεισ τθσ τρζχουςασ περιόδου. τθν παροφςα περίοδο2018δεν εντοπίςτθκε ςφάλμα 
προθγοφμενθσ περιόδου. 

 

5. Παρεκκλίςεισ από τθν εφαρμογι των διατάξεων του Ν. 4308/2014 προσ εκπλιρωςθ 

τθσ υποχρζωςθσ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 16 περί εφλογθσ παρουςίαςθσ. 
 

Όταν, ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, θ εταιρεία παρεκκλίνει από τθν εφαρμογι μιασ διατάξεωσ 
του νόμου για να εκπλθρϊςει τθν υποχρζωςθ τθσ εφλογθσ παρουςιάςεωσ των 
χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων, γνωςτοποιεί και αιτιολογεί επαρκϊσ τθν παρζκκλιςθ αυτι. 
τθν παροφςα περίοδο δεν προζκυψε ανάγκθ τζτοιασ παρεκκλίςεωσ 

 

6. Συςχζτιςθ ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου ι μιασ υποχρζωςθσ με περιςςότερα από ζνα 

κονδφλια του ιςολογιςμοφ. 
 

Δεν υπάρχουν περιουςιακά ςτοιχεία ι υποχρεϊςεισ που ςχετίηεται με περιςςότερα από ζνα 
κονδφλια του ιςολογιςμοφ 
 
 

7. Ενςϊματα και άυλα πάγια 

 

7.1. Ιδιοχρθςιμοποιοφμενα ενςϊματα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία   
 
 
 

Πίνακασ μεταβολϊν μθ 

κυκλοφοροφντων ενςϊματων 

ςτοιχείων χριςθσ 

Κτίρια – 

Εγκαταςτάςεισ 

Κτιρίων 

Μθχανιματα 

– Σεχνικζσ 

Εγκαταςτάςεισ 

Λοιπόσ 

Εξοπλιςμόσ 

Αξία κτιςθσ    

Τπόλοιπο 01.01.2017 361.807,93 78.642,44 148.270,98 

Προςκικεσ περιόδου 0,00 3.967,74 3.225,81 

Μειϊςεισ περιόδου 0,00 0,00 0,00 

Μεταφορζσ περιόδου 0,00 0,00 0,00 

Τπόλοιπο 31.12.2017 361.807,93 82.610,18 151.496,79 

Σωρευμζνεσ αποςβζςεισ     

Τπόλοιπο 01.01.2017 -164.482,01 -74.211,25 -141.700,44 
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Αποςβζςεισ περιόδου -14.198,30 -2.664,52 -4.651,35 

Μειϊςεισ αποςβεςκζντων 

περιόδου 

0,00 0,00 0,00 

Τπόλοιπο 31.12.2017 -178.680,31 -76.875,77 -146.351,79 

Αναπόςβεςτθ αξία 31.12.2017 183.127,62 5.734,41 5.145,00 

 
 

Πίνακασ μεταβολϊν μθ 

κυκλοφοροφντων ενςϊματων 

ςτοιχείων χριςθσ 

Κτίρια – 

Εγκαταςτάςεισ 

Κτιρίων 

Μθχανιματα 

– Σεχνικζσ 

Εγκαταςτάςεισ 

Λοιπόσ 

Εξοπλιςμόσ 

Αξία κτιςθσ    

Τπόλοιπο 01.01.2018 361.807,93 82.610,18 151.496,79 

Προςκικεσ περιόδου 0,00 3.951,60 0,00 

Μειϊςεισ περιόδου 0,00 0,00 0,00 

Μεταφορζσ περιόδου 0,00 0,00 0,00 

Τπόλοιπο 31.12.2018 361.807,93 86.561,78 151.496,79 

Σωρευμζνεσ αποςβζςεισ     

Τπόλοιπο 01.01.2018 -178.680,31 -76.875,77 -146.351,79 

Αποςβζςεισ περιόδου -14.198,32 -1.558,25 -2.680,93 

Μειϊςεισ αποςβεςκζντων 

περιόδου 

0,00 0,00 0,00 

Τπόλοιπο 31.12.2018 -192.878,63 -78.434,02 -149.032,72 

Αναπόςβεςτθ αξία 31.12.2018 168.929,30 8.127,76 2.464,07 

 

7.2. Άυλα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία  
 
 

Πίνακασ μεταβολϊν μθ κυκλοφοροφντων άυλων ςτοιχείων χριςθσ Λοιπά Άυλα 

Αξία κτιςθσ   

Τπόλοιπο 01.01.2017 7.170,60 

Προςκικεσ περιόδου 7.317,88 

Μειϊςεισ περιόδου 0,00 

Μεταφορζσ περιόδου 0,00 

Τπόλοιπο 31.12.2017 14.488,48 
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Σωρευμζνεσ αποςβζςεισ  

Τπόλοιπο 01.01.2017 -7.170,54 

Αποςβζςεισ περιόδου -0,06 

Μειϊςεισ αποςβεςκζντων περιόδου 0,00 

Τπόλοιπο 31.12.2017 -7.170,60 

Αναπόςβεςτθ αξία 31.12.2017 7.317,88 

 
 

Πίνακασ μεταβολϊν μθ κυκλοφοροφντων άυλων ςτοιχείων χριςθσ Λοιπά Άυλα 

Αξία κτιςθσ   

Τπόλοιπο 01.01.2018 14.488,48 

Προςκικεσ περιόδου 3.022,80 

Μειϊςεισ περιόδου 0,00 

Μεταφορζσ περιόδου 0,00 

Τπόλοιπο 31.12.2018 17.511,28 

Σωρευμζνεσ αποςβζςεισ  

Τπόλοιπο 01.01.2018 -7.170,60 

Αποςβζςεισ περιόδου -2.696,74 

Μειϊςεισ αποςβεςκζντων περιόδου 0,00 

Τπόλοιπο 31.12.2018 -9.867,34 

Αναπόςβεςτθ αξία 31.12.2018 7.643,94 

 
 

8. Κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία 

 

8.1. Εμπορικζσ απαιτιςεισ  
 
Οι εμπορικζσ απαιτιςεισ αναλφονται ςτον κατωτζρω πίνακα: 
 
 

Εμπορικζσ Απαιτιςεισ 31.12.2018 31.12.2017 

Πελάτεσ εςωτερικοφ 34.693,20 36.271,00 

Επιταγζσ ςε κακυςτζρθςθ 2.918,00 2.918,00 

Πελάτεσ επιςφαλείσ 87.524,77 81.979,77 

Προκαταβολζσ προμθκευτϊν 3.562,32 4.853,77 
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Πρόβλεψθ επιςφαλϊν απαιτιςεων (92.442,77) (90.901,87) 

Σφνολο 36.255,52 35.120,67 

 
8.1. Λοιπζσ απαιτιςεισ  
 
Οι λοιπζσ απαιτιςεισ αναλφονται ςτον κατωτζρω πίνακα: 
 
 

Λοιπζσ Απαιτιςεισ 31.12.2018 31.12.2017 

Χρεϊςτεσ επιςφαλείσ 2.000,00 2.000,00 

Δικαιοφχοι αμοιβϊν 468,31 468,31 

υμψθφιςτζοσ ςτθν επόμενθ 
χριςθ Φ.Π.Α. 

15.378,64 17.824,08 

Σφνολο 17.846,95 20.292,39 

 
 
 

9. Υποχρεϊςεισ 

 

9.1. Βραχυπρόκεςμεσ Υποχρεϊςεισ 
 

9.1.1. Εμπορικζσ Υποχρεϊςεισ 
 
Οι εμπορικζσ υποχρεϊςεισ αναλφονται ςτον κατωτζρω πίνακα: 
 
 

Εμπορικζσ Υποχρεϊςεισ 31.12.2018 31.12.2017 

Προμθκευτζσ εςωτερικοφ 54.028,35 53.045,30 

Προκαταβολζσ πελατϊν 31.564,50 34.959,44 

Σφνολο 85.592,85 88.004,74 

 
 
9.1.2. Φόροσ Ειςοδιματοσ  
 

Ο φόροσ ειςοδιματοσ πλθρωτζοσ αναλφεται ωσ εξισ: 

 

Φόροσ ειςοδιματοσ 31.12.2018 31.12.2017 

Λογαριαςμόσ εκκακάριςθσ ετιςιασ διλωςθσ Φ.Ε. 1.631,01 40.173,35 

Σφνολο 1.631,01 40.173,35 

 



ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΣΟΡΩΝΗ Α.Ε. ΜΟΝΟΜΕΣΟΧΙΚΗ Ο.Σ.Α. 

12 
 

φμφωνα με τον ν. 4334/2015 ο ςυντελεςτισ φόρου ειςοδιματοσ των νομικϊν προςϊπων 
ορίηεται ςε 29%  ενϊ θ προκαταβολι φόρου ειςοδιματοσ, θ οποία ςυμψθφίηεται με το φόρο 
τθσ επόμενθσ χριςθσ, ςε 100%. φμφωνα με το νζο φορολογικό νόμο ςε ιςχφ 4579/2019 ο 
ςυντελεςτι φορολογίασ ειςοδιματοσ μειϊνεται ςταδιακά κατά 1% κάκε χρόνο από το 2019 ζωσ 
και το 2022. 

Η Εταιρεία δεν ζχει ελεγχκεί από τισ φορολογικζσ αρχζσ για τισ χριςεισ που ζλθξαν τθν 
31/12/2012 ζωσ και τθν 31/12/2015, με ςυνζπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολισ 
πρόςκετων φόρων και προςαυξιςεων κατά τον χρόνο που κα ελεγχκοφν και κα 
οριςτικοποιθκοφν. Για τισ χριςεισ που ζλθξαν 31/12/2016 και 31/12/2017 ζχει λάβει 
φορολογικό πιςτοποιθτικό από άλλθ ελεγκτικι εταιρεία.  

Η εταιρεία ζχει ανακζςει ςτθν EUROFASTAUDIT ΟΡΚΩΣΟΙ ΕΛΕΓΚΣΕ ΛΟΓΙΣΕ- ΤΜΒΟΤΛΟΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Α.Ε. τον φορολογικό ζλεγχο για τθν χριςθ 2018 και το πιςτοποιθτικό 
φορολογικισ ςυμμόρφωςθσ αναμζνεται να εκδοκεί εντόσ του Οκτωβρίου 2019. Κατά τθν 
ολοκλιρωςθ του φορολογικοφ ελζγχου δεν αναμζνονται ςθμαντικζσ φορολογικζσ επιβαρφνςεισ.  

 

9.1.3. Λοιπζσ Υποχρεϊςεισ   
 
Οι λοιπζσ υποχρεϊςεισ αναλφονται ςτον κατωτζρω πίνακα: 
 
 

Λοιπζσ Υποχρεϊςεισ 31.12.2018 31.12.2017 

Αποδοχζσ προςωπικοφ  397,85 6.531,68 

 9.802,89 9.816,38 

Σφνολο 10.200,74 16.348,06 

 

 

10. Ποςό και φφςθ επιμζρουσ ςτοιχείων των εςόδων ι των εξόδων που είναι ιδιαίτερου 

φψουσ, ιδιαίτερθσ ςυχνότθτασ ι ςθμαςίασ. 

 
Ακολουκεί ανάλυςθ αυτϊν των εςόδων και εξόδων ςτουσ παρακάτω πίνακεσ: 
 

Ζςοδα 31.12.2018 31.12.2017 

ΖςοδαΣουριςτικζσ υπθρεςίεσ 454.504,30 426.308,89 

Ζςοδα από υπθρεςίεσ ςφαγείου 6.566,30 7.386,00 

Σφνολο 461.070,60 433.694,89 

 
 
 

Ζξοδα 31.12.2018 31.12.2017 

Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ  129.807,07 113.912,95 
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Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων 71.624,51 46.108,71 

Παροχζσ τρίτων 135.280,45 85.399,07 

Φόροι - Σζλθ 4.761,93 2.791,12 

Διάφορα ζξοδα 68.679,05 46.040,71 

Αποςβζςεισ 21.134,24 21.514,23 

Προβλζψεισ εκμετάλλευςθσ 482,54 482,53 

Λοιπά ζξοδα  6.635,37 49.729,84 

Σφνολο 438.405,16 365.979,16 

 
 
 
 

Κόςτοσ πωλιςεων 31.12.2018 31.12.2017 

Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ  129.807,07 113.912,95 

Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων 35.635,15 12.359,60 

Παροχζσ τρίτων 100.208,77 81.956,13 

Φόροι - Σζλθ 1.933,35 2.603,53 

Διάφορα ζξοδα 58.317,48 41.014,70 

Αποςβζςεισ 14.326,04 17.386,99 

Σφνολο 340.227,86 269.233,90 

 
 

Ζξοδα Διοίκθςθσ 31.12.2018 31.12.2017 

Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων 35.989,36 33.749,11 

Παροχζσ τρίτων 35.071,68 3.442,94 

Φόροι - Σζλθ 2.828,58 187,59 

Διάφορα ζξοδα 10.361,57 5.026,01 

Αποςβζςεισ 6.808,20 4.127,24 

Προβλζψεισ εκμετάλλευςθσ 482,54 482,53 

Λοιπά ζξοδα  6.635,37 49.729,84 

Σφνολο 98.177,30 96.745,26 

 
 

11. Κατθγορίεσ και αμοιβζσ προςωπικοφ 

 
Ο μζςοσ όροσ των απαςχολοφμενων ανά κατθγορία ανζρχεται ςε άτομα: 
 
 

 31.12.2018 31.12.2017 

Προςωπικό 12 9 

Σφνολο 12 9 

 
 
Η εταιρεία ςε ςχζςθ με το απαςχολοφμενο προςωπικό επιβαρφνκθκε με τα εξισ ποςά: 
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 31.12.2018 31.12.2017 

Μιςκοί και θμερομίςκια 102.892,20 89.563,51 

Κοινωνικζσ επιβαρφνςεισ 26.914,69 24.349,44 

Παροχζσ μετά τθν ζξοδο από τθν υπθρεςία 0,00 0,00 

Σφνολο 129.806,89 113.912,95 

 
 

12. Δεςμεφςεισ και ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ 

 
Δεν υπάρχουν. 
 
 

13. Μεταγενζςτερα του ιςολογιςμοφ γεγονότα 

 
Με τθν Απόφαςθ 06/2019 του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ 15/02/2019, θ Εταιρεία διζγραψε 
υποχρεϊςεισ τθσ ςε πιςτωτζσ, ςχετικά με οφειλζσ προθγοφμενων χριςεων ΕΤΡΩ 22 925,36. Η 
Εταιρεία αντιλόγθςε τισ εν λόγω υποχρεϊςεισ το 2019. Πολιτικι τθσ εταιρείασ είναι θ διαγραφι 
τουσ μετά τθν παρζλευςθ πενταετίασ. 
 
 
 
 
 

 


