
31/12/2018 31/12/2017

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές

Εµπορικές απαιτήσεις 71.800,00 65.081,40

Λοιπές απαιτήσεις 4.326,74 4.319,08

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 20.245,62 14.555,83

Σύνολο 96.372,36 83.956,31

Σύνολο κυκλοφορούντων 96.372,36 83.956,31

Σύνολο Ενεργητικού 96.372,36 83.956,31

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

Καθαρή θέση

Κεφάλαιο 21.000,00 21.000,00

Σύνολο 21.000,00 21.000,00

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού 3.321,79 2.941,28

Αποτελέσµατα εις νέο 6.939,77 6.921,95

Αποτελέσµατα εις νέο 51.509,92 44.587,97

Σύνολο 61.771,48 54.451,20

Σύνολο καθαρής θέσης 82.771,48 75.451,20

Υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Εµπορικές υποχρεώσεις 4.588,00 1.147,00

Φόρος εισοδήµατος 3.982,08 4.187,31

Λοιποί φόροι τέλη 1.000,00 1.000,00

Λοιπές υποχρεώσεις 4.030,80 2.170,80

Σύνολο 13.600,88 8.505,11

Σύνολο υποχρεώσεων 13.600,88 8.505,11

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και 

υποχρεώσεων 96.372,36 83.956,31

Ο ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 

ΚΑΡΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

A∆Τ ΑΖ020548

 Πειραιάς,  31 Μαρτίου 2019

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ 

ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 

Α∆Τ ΑΒ001446

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

GLAVIAM ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΥ  ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ ΤΚ 18547 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

Α.Φ.Μ. 998039394    ∆.Ο.Υ  Α' ΠΕΙΡΑΙΑ 

Αρ. ΓΕ.ΜΗ. : 44777707000

 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 -  (01/01/2018 - 31/12/2018) (  ΧΡΗΣΗ 2018->10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ )



GLAVIAM ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΥ  ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ ΤΚ 18547 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

Α.Φ.Μ. 998039394    ∆.Ο.Υ  Α' ΠΕΙΡΑΙΑ 

Αρ. ΓΕ.ΜΗ. : 44777707000

01/01/2018-

31/12/2018 1/1/2017-31/12/2017

Κύκλος εργασιών 35.000,00 35.000,00

Κόστος πωλήσεων -18.000,00 -18.000,00

Μικτό Αποτέλεσμα 17.000,00 17.000,00

Λοιπά συνήθη έσοδα 0,00 0,00

Μικτό Αποτέλεσμα 17.000,00 17.000,00

Έξοδα διοίκησης -6.161,30 -6.157,71

Έξοδα διαθέσεως 0,00 0,00

Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης 0,00 0,00

Λοιπά Έξοδα και ζηµίες 0,00 0,00

Αποµειώσεις περιουσιακών στοιχείων (Καθαρό ποσό) 0,00 0,00

Κέρδη & Ζηµίες από διάθεση µη κυκλοφορούντων 

στοιχείων 0,00 0,00

Κέρδη & Ζηµίες από επιµέτρηση στην εύλογη αξία 0,00 0,00

Έσοδα συµµετοχών και επενδύσεων 0,00 0,00

Κέρδος από αγορά οντότητας ή τµήµατος σε τιµή 

ευκαιρείας 0,00 0,00

Λοιπά έσοδα και κέρδη 0,00 0,00

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 10.838,70 10.842,29

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 0,00 0,00

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα -120,00 -150,00

Αποτελέσματα προ φόρων 10.718,70 10.692,29

Φόροι εισοδήµατος -3.398,42 -3.390,76

Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους 7.320,28 7.301,53

Ο ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 

ΚΑΡΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

A∆Τ ΑΖ020548

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ 

ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 

Α∆Τ ΑΒ001446

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (01/01/2018-31/12/2018)

 Πειραιάς,  31 Μαρτίου 2019



Επωνυµία 

(Παρ. 3(α) άρθρου 29)

Νοµικός τύπος

(Παρ. 3(β) άρθρου 29)

Περίοδος αναφοράς

(Παρ. 3(γ) άρθρου 29)

∆ιεύθυνση έδρας

(Παρ. 3(δ) άρθρου 29)

∆ηµόσιο µητρώο

(Παρ. 3(ε) άρθρου 29)

Συνεχιζόµενη δραστηριότητα

(Παρ. 3(στ) άρθρου 29)

Εκκαθάριση

(Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)

Κατηγορία οντότητας

(Παρ. 3(η) άρθρου 29)

Κατάρτιση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων

(Παρ. 3(θ) άρθρου 29)

Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της 

οντότητας ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα

(Παρ. 4  άρθρου 29)

Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που 

ακολουθεί η οντότητα για τα επιµέρους στοιχεία των 

χρηµατοοικονοµικών της καταστάσεων.

(Παρ. 5  άρθρου 29)

Ακολουθούµενες λογιστικές αρχές και µέθοδοι

Η εταιρεία δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση.

Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία (πολύ µικρή) οντότητα.

Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη 

συµφωνία µε τον παρόντα νόµο.

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

λειτουργικό νόµισµα της Εταιρείας.

Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί.

Η Εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε 

κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα.

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.

Η εταιρεία για τα επιµέρους στοιχεία των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων εφαρµόζει 

τις ακόλουθες λογιστικές αρχές και µεθόδους, στα πλαίσια της βασικής αρχής του 

δουλευµένου.

Η διοίκηση εκτιµά ότι η παραδοχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγµένη 

για την κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.

GLAVIAM ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΥ  ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ ΤΚ 18547 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

Α.Φ.Μ. 998039394    ∆.Ο.Υ  Α' ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύµφωνα µε τα Ε.Λ.Π. Προσάρτηµα (µικρών επιχειρήσεων)

Σηµειώσεις επί των χρηµατοοικοµικών καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2018

GLAVIAM ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 

01/01/2018-31/12/2018

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΥ  ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ ΤΚ 18547 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

ΓΕ.ΜΗ. : 44777707000
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GLAVIAM ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΥ  ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ ΤΚ 18547 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύµφωνα µε τα Ε.Λ.Π. Προσάρτηµα (µικρών επιχειρήσεων)

Σηµειώσεις επί των χρηµατοοικοµικών καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2018

Φόροι εισοδήµατος

Αναβαλλόµενοι φόροι

Έσοδα και έξοδα

Στοιχεία της καθαρής θέσεως

Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού

Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές

Μεταβολή λογιστικών αρχών και µεθόδων, µεταβολές 

λογιστικών εκτιµήσεων και διόρθωση σφαλµάτων 

προηγούµενων περιόδων

Μεταβολή λογιστικών αρχών και µεθόδων

Μεταβολές λογιστικών εκτιµήσεων

∆ιόρθωση σφαλµάτων προηγούµενων περιόδων

Στην παρούσα περίοδο 2018 δεν εντοπίστηκε σφάλµα προηγούµενης περιόδου

Οι διορθώσεις σφαλµάτων καταχωρίζονται µε την αναδροµική διόρθωση των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δηµοσιοποιούνται µαζί µε τις 

καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου.

- 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.

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.

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

Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρίζονται αρχικά και αποτιµούνται 

µεταγενέστερα στα ονοµαστικά ποσά, που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί.

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 ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Τα µη διορθωτικά, µετά την 

ηµεροµηνία του ισολογισµού γεγονότα, γνωστοποιούνται εφόσον είναι σηµαντικά, στις 

σηµειώσεις των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.

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.

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.

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

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

φορολογικής νοµοθεσίας.

Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος περιλαµβάνει:

Σελίδα 2 από 4



GLAVIAM ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 
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Σηµειώσεις επί των χρηµατοοικοµικών καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2018

Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόµου προκειµένου να 

επιτευχθεί εύλογη παρουσίαση των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων

Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή µιας υποχρεώσεως 

µε περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισµού

Παρεκκλίσεις υποχρέωσης  της παραγράφου 2 του άρθρου 

16(Παρ. 6  άρθρου 29)

Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου µε περισσότερα από 

ένα κονδύλια του ισολογισµού

(Παρ. 7  άρθρου 29)

Πίνακας ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών 

στοιχείων

(Παρ. 8  άρθρου 29)

Περίπτωση επιµέτρησης στην εύλογη αξία 

(Παρ. 10  άρθρου 29)

Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις

(Παρ. 13  άρθρου 29)

Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που 

καθίστανται απαιτητά µετά από πέντε (5) έτη από την 

ηµεροµηνία του ισολογισµού.  
(Παρ. 14  άρθρου 29)

Χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις-εγγυήσεις

(Παρ. 16 άρθρου 29)

Έσοδα ή έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας 

ή σηµασίας

(Παρ. 17 άρθρου 29)

Ποσό τόκων περιόδου µε το οποίο αυξήθηκε το κόστος 

απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύµφωνα µε το άρθρο 

20

(Παρ. 18 άρθρου 29)

Μέσος όρος απασχολούµενων στη περίοδο.

(Παρ. 23α άρθρου 29)

Προκαταβολές και πιστώσεις σε µέλη ∆.Σ.

(Παρ. 25 άρθρου 29)

Άρθρο 30, παραγρ. 9, Ν. 4308/2014

Σηµειώσεις   :

Άρθρο 8, παραγρ. 7, Ν. 4308/2014

Χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις, εγγυήσεις, και 

ενδεχόµενες υποχρεώσεις που δεν εµφανίζονται στον 

ισολογισµό.

∆εν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

Η Εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό.

∆εν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

Οι µικρές οντότητες παρέχουν πληροφορίες µόνο των παραγράφων 

3,4,5,6,7,8,10,13,14,16,17,18,23α και 25 του άρθρου 29 του Ν. 4308/2014

Η Εταιρεία ανήκει στην κατηγορία των πολύ µικρών οντοτήτων και επέλεξε να 

καταρτίσει συνοπτικό ισολογισµό και συνοπτική κατάσταση αποτελεσµάτων.

Η Εταιρεία έχει συνάψει σύµβαση ενοικίαση γραφείου εντός της ΜΑΡΙΝΑΣ στο ΝΈΟ 

ΦΑΛΗΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ .

Οι ελάχιστες πληρωµές ενοικίων λειτουργικών µισθώσεων ακινήτων έχουν ως 

ακολούθως: 300,00 € x12 µήνες = 3.600,00 €

∆εν υπάρχουν.

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.

∆εν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζεται µε περισσότερα από 

ένα κονδύλια του ισολογισµού.

Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως.

∆εν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζεται µε περισσότερα από 

ένα κονδύλια του ισολογισµού.

∆εν υπάρχουν ενσώµατα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία.

∆εν υπάρχουν επιµετρήσεις στην εύλογη αξία.

∆εν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

∆εν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

∆εν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.
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GLAVIAM ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΥ  ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ ΤΚ 18547 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

Α.Φ.Μ. 998039394    ∆.Ο.Υ  Α' ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύµφωνα µε τα Ε.Λ.Π. Προσάρτηµα (µικρών επιχειρήσεων)

Σηµειώσεις επί των χρηµατοοικοµικών καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2018

Ενδεχόµενες υποχρεώσεις 

Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού

Πρώτη εφαρµογή

Ο ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ 

ΚΑΡΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 

Α∆Τ ΑΖ020548 Α.∆.Τ.  ΑΒ 001446

Αθήνα, 31 Μαρτίου  2019

Η εταιρεία κλείνει την  ένατη εταιρική χρήση . Οι φορολογικές της δηλώσεις για τις 

χρήσεις από τη σύστασή της (05/06/2009) έως και τη χρήση 2018 δεν έχουν εξετασθεί 

από τις φορολογικές αρχές και συνεπώς οι φορολογικές της υποχρεώσεις για τις χρήσεις 

αυτές δεν έχουν καταστεί οριστικές. Το αποτέλεσµα του φορολογικού ελέγχου δεν µπορεί 

να εκτιµηθεί στο παρόν στάδιο και για το λόγο αυτό η εταιρεία δεν έχει σχηµατίσει 

σχετική πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις.

∆εν συνέβησαν τέτοια γεγονότα.

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. 
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