
 

 

 

                ΣΜΕΛΤΕΡ ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΒΕ 

 

 

      ΑΘΗΝΑ 

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 7-9 

Α.Μ.Α.Ε.  43247/001/B/99/0348 

ΑΡ. ΓΕΜΗ 3383801000 

 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ    

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

(Ν.4308/2014) 

 

χρήσεως 

 

1 Οκτωβρίου 2017 - 30 Σεπτεμβρίου 2018 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ανάλυση Οικονομικών Μεγεθών με βάση τον Ισολογισμό του δέκατου 
έκτου έτους της εκκαθάρισης (1/10/2017 – 30/9/2018) 

ΣΜΕΛΤΕΡ ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΒΕ 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΚΑΤΟΥ EKTOY ΕΤΟΥΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ (1/10/2017-30/9/2018) ΑΡ.Μ.Α.Ε 
43247/001/B/99/0348 ΑΡ ΓΕΜΗ 3383801000 

Περιουσιακά στοιχεία 1/10/2017-30/9/2018 1/10/2016-30/9/2017  

 Απαιτήσεις 503.918,33  500.139,53    

Μείον προβλέψεις 470.124,77 33.793,56  470.124,77 30.014,76    

            

Ταμειακά διαθέσιμα   43.529,14   46.431,04   

Σύνολο ενεργητικού   77.322,70   76.445,80   

Καθαρή θέση και υποχρεώσεις           

Κεφάλαια και αποθεματικά   -186.468,27   -169.351,87   

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις   263.790,97   245.797,67   

Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων   77.322,70   76.445,80   

           

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ  ΔΕΚΑΤΟΥ ΕΚΤΟΥ  ΕΤΟΥΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 
(1/10/2017-30/9/2018)  

  1/10/2017-30/9/2018 1/10/2016-30/9/2017  

Λοιπά έξοδα και ζημιές   -17.116,40   -19.320,00  

Αποτέλεσμα προ φόρων   -17.116,40   -19.320,00  

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους   -17.116,40   -19.320,00  

 

  
  
  

 

 

 



 

 

 
 

 

Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

1. Η εταιρεία  έχει τεθεί σε εκκαθάριση. από 30/9/2002 

2. Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται στην 

κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014 με διπλογραφικά 

βιβλία. 

3. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 

4308/2014. 

4. Δεν υπάρχουν πάγια στοιχεία 

5. Δεν υπάρχουν εργαζόμενοι 

 

Β) ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ –ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

Λοιπές απαιτήσεις 

Απαιτήσεις από ΣΜΕΛΤΕΡ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΑΕ       470.124,77 

Μείον πρόβλεψη επισφαλής απαίτησης -470.124,77 

Απαιτήσεις από ΦΠΑ 33.793,56 

Υπόλοιπο 33.793,56 

 

Οι απαιτήσεις ανέρχονται στο ποσό των € 33.793,56 και αφορά πιστωτικό Φ.Π.Α. που προέκυψε μετά 

την επιστροφή του 2012 θα ζητηθεί επιστροφή  

Το ποσό των € 470.124,77, αφορά απαίτηση της εταιρίας από την «ΣΜΕΛΤΕΡ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ Α.Ε.», 

ιδιοκτησίας Π. Λάλου, με τον οποίο υπάρχει δικαστική διαμάχη.  

Για το παραπάνω ποσό έγινε  ισόποση πρόβλεψη επισφάλειας το 2015 και πρέπει να διαγραφεί οριστικά 

μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης. 

 

Ταμειακά Διαθέσιμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονται 31/12/2018 σε 43.529,14€ 

Κεφάλαιο Αποθεματικά 

Ο λογαριασμός καταθέσεις των μετοχών προορισμένες για αύξηση,  όπως προβλέπεται από τα 

ΕΛΠ, ομαδοποιείται στις  πολύ μικρές οντότητες στον λογαριασμό της καθαρής θέσης κεφάλαιο 

αποθεματικά υπόλοιπο εις νέον 

Το υπόλοιπο του λογαριασμού κεφάλαιο αποθεματικά υπόλοιπο εις νέον ανέρχεται σε                                   

€ -186.468,27 και αναλύεται ως εξής: 

 

Κεφάλαιο 1.670.288,92 

Αποτελέσματα εις Νέον ζημία -2.456.432,65 

Αποθεματικά Διαφ. Αναπρος. Επιχ. Επενδ. 2.680,83 

Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου 597.054,63 

ΣΥΝΟΛΑ / ΖΗΜΙΑ  -186.468,27 

 



 

 

 

 

 

Το ποσό των € 597.054,63 αφορά χρηματικές καταβολές που έγιναν από τον μέτοχο πριν την έναρξη της 

εκκαθάρισης. Το ποσό αυτό είναι οφειλή η οποία όμως δεν μπορεί να εξοφληθεί και βρίσκεται στον 

λογαριασμό ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου η οποία όμως ουδέποτε πραγματοποιήθηκε. Το 

ποσό αυτό στον ισολογισμό έχει καταχωρηθεί στο λογαριασμό κεφάλαια αποθεματικά όπως αυτό 

προβλέπεται από την εφαρμογή των ΕΛΠ για πολλή μικρές οντότητες. 

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Πιστωτές   

Υπόλοιπο ισολογισμού  € 263.790,97 

 

Αμοιβή από εκκαθάριση 184.350,00 

Καταβολή για ταμειακή διευκόλυνση 79.120,97 

Υπόλοιπο Εμπορικής Διαχείρισης 263.470,97 

Λοιποί πιστωτές 320,00 

Σύνολα υποχρεώσεων (πιστωτές) 263.790,97 

 

Αποτελέσματα χρήσης 

Επί της οικονομικής πορείας της εταιρίας και της ανάλυσης του λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσης 

έχουμε να παρατηρήσουμε :    

Στην παρούσα διαχειριστική χρήση (1.10.2017 – 30.9.2018),  δεν υπάρχουν έσοδα . 

Οι δαπάνες διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν στο ποσό των € 17.116,40 ευρώ εκ των οποίων € 15.000 

αφορούν την αμοιβή της εκκαθαρίστριας. 

Δαπάνες εκκαθάρισης 

 

ΕΞΟΔΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ  ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018 

61.00.0005 Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων 543,00 

61.90.0000 Αμοιβές εκκαθάρισης 15.000,00 

62.04.0000 Τεκμαρτό Μίσθωμα 300,00 

63.98.10 Τέλος επιτηδεύματος 1.000,00 

64.00.0000 Έξοδα κίνησης προσωπικού 20,65 

64.05.01 Συνδρομές ΕΒΕΑ 320,00 

64.09.0000 Έξοδα δημοσιεύσεων & Ισολογισμού 225,00 

65.98.0000 Έξοδα Τραπεζών 7,75 

   

 ΣΥΝΟΛΑ 17.416,40 

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 

Μείον    

78.10.0000 Τεκμαρτό Μίσθωμα 300,00 

 ΣΥΝΟΛΑ / ΖΗΜΙΑ 17.116,40 
 

 

Το τελικό αποτέλεσμα της χρήσης είναι ζημία και ανέρχεται στο ποσό των € 17.116,40. 

 



 

 

 

 

1. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες 

υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού.  

Η εταιρία δεν σχημάτισε πρόβλεψη έναντι κινδύνου για την υπόθεση με το ΙΚΑ η οποία λεπτομερώς 

αναφέρεται στην  έκθεση διαχειρίσεως 

2. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες 

υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού.  

Η εταιρία δεν σχημάτισε πρόβλεψη έναντι κινδύνου για την υπόθεση με το ΙΚΑ η οποία λεπτομερώς 

αναφέρεται στην αρχή της έκθεσης 

I. Προβλέψεις 

Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι 30/9/2002 . 

 

II. Δεν έχουν δοθεί εγγυήσεις. 

 

- Δεν υπάρχουν προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

- Η εταιρεία έχει συντάξει  Ισολογισμό και Κατάσταση κατάρτιση συνοπτικών οικονομικών 

καταστάσεων βάσει της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του νόμου   4308/2014.                                   

Η υπό εκκαθάριση εταιρία διανύει ήδη το δέκατο έκτο  έτος της εκκαθάρισης και οι εργασίες εκκαθάρισης 

δεν έχουν περατωθεί μέχρι σήμερα, λόγω της ύπαρξης των  αναφερομένων δικαστικών εκκρεμοτήτων 

που αναφέρονται στην έκθεση. 

         

 

 

           Αθήνα 24-Oκτωβρίου-2018 

 

 

                    Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ  

                          ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΕ  

            

ΘΕΟΔΩΡΟΣ.Ι.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ   

  
 
 
  

    

 

            

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ & 

ΔΙΕΥΘYΝΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΑΜΟΕΕ 19861 Α ΤΑΞΕΩΣ 

ΛΟΓΙΣΤΗΣ  

    

 

 


