
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                                                                                                             Σημ. 31/12/2017 31/12/2016
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα 122.793,56 122.793,56
Μηχανολογικός εξοπλισμός 105.575,00 123.500,00
Λοιπός εξοπλισμός 79.629,11 79.619,11
Σύνολο 307.997,67 325.912,67

Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα 13.164,42 13.164,42
Σύνολο 13.164,42 13.164,42

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή                                 0,00 0,00

Δάνεια και απαιτήσεις 17.137,07 15.601,47
Σύνολο 17.137,07 15.601,47

Σύνολο μη κυκλοφορούντων 338.299,16 354.678,56

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Εμπορεύματα 570.308,64 427.714,70
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά 0,00 0,00
Προκαταβολές για αποθέματα 6.066,92 5.789,43
Σύνολο 576.375,56 433.504,13

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές:
Εμπορικές απαιτήσεις 663.839,59 620.600,00
Δουλευμένα έσοδα περιόδου 464,00 0,00
Λοιπές απαιτήσεις                                                                                                                                                4.411,74 953,36
Λοιπά χρηματοοικονιμκά στοιχεία 0,00 0,00
Προπληρωμένα έξοδα 36.847,94 0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 28.019,88 18.035,05
Σύνολο 733.583,15 639.588,41

Σύνολο κυκλοφορούντων 1.309.958,71 1.073.092,54

Σύνολο ενεργητικού 1.648.257,87 1.427.771,10

ΠΑΘΗΤΙΚΟ                                                                                                                 Σημ. 31/12/2017 31/12/2016

Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο                                                                                                                     1.400.070,00 1.400.070,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών 197.500,00 213.000,00
Σύνολο                                                                                                                           1.597.570,00 1.613.070,00

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 0,00 0,00
Αφορολόγητα αποθεματικά 0,00 0,00
Αποτελέσματα εις νέο -624.511,79 -761.483,82
Σύνολο -624.511,79 -761.483,82

Σύνολο καθαρής θέσης 973.058,21 851.586,18

Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,00 0,00
Δάνεια 0,00 0,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 84.208,12 98.800,00
Κρατικές επιχορηγήσεις 0,00 0,00
Σύνολο 84.208,12 98.800,00

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια 35.720,83 8.859,00
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων 0,00 0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις 318.617,21 274.361,19
Φόρος εισοδήματος                                                                                                     1.000,00 0,00
Λοιποί φόροι και τέλη 51.253,09 68.828,16
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 18.939,65 25.796,84
Λοιπές υποχρεώσεις 165.460,76 99.539,73
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 0,00 0,00
Σύνολο 590.991,54 477.384,92

Σύνολο υποχρεώσεων 675.199,66 576.184,92

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 1.648.257,87 1.427.771,10

Αρ. ΓΕΜΗ: 121427601000

Β.1.1: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις                                                                                                                                
(Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)  ποσά σε ευρώ

Σ.Μ.ΤΖ. HEALTHCARE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

31ης Δεκεμρίου 2017   5η εταιρική χρήση (01/01/17-31/12/17)



Σημ. 2017 2016
Κύκλος εργασιών(καθαρός) 1.312.935,43 1.407.646,70
Μεταβολές αποθεμάτων(εμπ/τα,προϊοντα,ημικ/να) 142.593,94 -18.122,44
Λοιπά συνήθη έσοδα 0,00 1.369,50
Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία 161,03 9.643,09
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών 992.025,87 881.702,63
Παροχές σε εργαζομένους 110.269,75 129.674,50
Αποσβέσεις 10.136,99 18.287,39
Λοιπά έξοδα και ζημιές 179.172,42 232.617,43
Λοιπά έσοδα και κέρδη 1.054,53 59.259,83

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 165.139,90 197.514,73

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 1,15 5,29
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 27169,02 2538,73

Αποτελέσματα προ φόρων 137.972,03 194.981,29
Φόροι εισοδήματος 1.000,00 1.000,00

Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους 136.972,03 193.981,29
 
 

  Β.2.2 Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ΄είδος                                                                                                     
( Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις)                                                                                               

της 31ης Δεκεμβρίου 2017 (01/01/2017-31/12/2017)



ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 
Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων 

της 31ης Δεκεμβρίου 2017 
 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
Επωνυμία:  Σ.Μ.ΤΖ HEALTHCARE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
                    ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ  ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ               
                    ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
 
Νομικός τύπος:   Ανώνυμη εταιρεία 
 
Περίοδος Αναφοράς: 01/01/2017-31/12/2017 
 
Διεύθυνση έδρας:  Λ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 393 ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
 
Δημόσιο Μητρώο:  Αρ. ΓΕΜΗ   12142760100 
 
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα: 
Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας. 
 
Εκκαθάριση: Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση. 
 
Κατηγορία οντότητας::  Μικρή  της  παρ. (2α)  του άρθρου 1 
 
Κατάρτιση χρηματοοικονιμικών καταστάσεων: 
Η κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων έχει γίνει σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/2014. 
 
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα: 
Η Εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την 
προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 
 
Β. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
Για την παρακολούθηση των επιμέρους στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων η εταιρεία 
ακολουθεί τις παρακάτω λογιστικές πολιτικές. 
 
1. Τα ενσώματα πάγια επιμετρούνται στο κόστος κτήσης, μείον αποσβέσεις. 
    Τα ενσώματα πάγια αποσβένονται με τους παρακάτω συντελεστές απόσβεσης: 
      α/α        Περιγραφή                            Συντελεστής Απόσβεσης 
      (1)  Μηχανολογικός εξοπλισμός                   10% 
      (2)   Λοιπός Εξοπλισμός                                10% 
      (3)   Εξοπλισμός Η/Υ                                     20% 
      (4)   Μεταφορικά μέσα                                   16% 
 
2. Τα  Άυλα πάγια  περιουσιακά στοιχεία  επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις. 
    Οι αποσβέσεις διενεργούνται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους που ανέρχεται σε   
    10έτη (συντ. απόσβεσης 10%).  

3. Τα πάσης φύσεως αποθέματα (έτοιμα και ημιτελή, εμπορεύματα, πρώτες ύλες και υλικά,     
    επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία, μεταξύ αξίας κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας.  



    Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου σταθμικού όρου    
4. Οι εμπορικές απαιτήσεις και οι λοιπές απαιτήσεις επιμετρώνται στο κόστος κτήσης. 
     
5.Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος  
    κτήσης. 
6. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα 
στα ονομαστικά τους ποσά. 
7. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά ως 
υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή 
τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται με τα 
ποσά που εισπράττονται ή εγκρίνονται οριστικά. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι 
κρατικές επιχορηγήσεις αποσβένονται με τη μεταφορά τους στα αποτελέσματα ως έσοδα, στην ίδια 
περίοδο και με τρόπο αντίστοιχο της μεταφοράς στα αποτελέσματα της λογιστικής αξίας του 
στοιχείου που επιχορηγήθηκε. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα αναγνωρίζονται 
αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η 
έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν 
έξοδα μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην περίοδο στην οποία τα επιχορηγηθέντα 
έξοδα βαρύνουν τα αποτελέσματα. 
8. Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων και 
περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει της φορολογικής νομοθεσίας. 
9.Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν: (α) μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι 
ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητά τους, (β) τα αγαθά γίνονται 
αποδεκτά από τον αγοραστή και (γ) τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να 
επιμετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα.  
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται με βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης και εφόσον 
θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονομικού οφέλους της συναλλαγής. Εναλλακτικά και 
όταν δεν υπάρχει ουσιώδης επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τα έσοδα από παροχή 
υπηρεσιών επιμετρώνται με την μέθοδο της ολοκληρωμένης σύμβασης. Τα έσοδα από τόκους 
λογίζονται βάσει της αρχής του δουλευμένου. 
10 Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει της αρχής του δουλευμένου. 
11. Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται κατά την αρχική αναγνώριση στο νόμισμα στο 
οποίο καταρτίζονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της οντότητας με την ισχύουσα 
συναλλαγματική ισοτιμία κατά τη συναλλαγή. Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς: (α) τα 
νομισματικά στοιχεία μετατρέπονται με την ισοτιμία κλεισίματος της ημερομηνίας του 
ισολογισμού, Oι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από το διακανονισμό νομισματικών 
στοιχείων ή από τη μετατροπή τους με ισοτιμία διαφορετική από την ισοτιμία μετατροπής κατά την 
αρχική αναγνώριση ή κατά τη σύνταξη προγενέστερων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, 
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της περιόδου που προκύπτουν. 
12.Οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών, αναγνωρίζονται αναδρομικά 
με τη διόρθωση: 

α) Των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της καθαρής 

θέσης, για την σωρευτική επίδραση της μεταβολής κατά την έναρξη και λήξη της 

συγκριτικής και της τρέχουσας περιόδου, και 



β) Των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζημιών, όσον αφορά την επίδραση επί των λογιστικών 

μεγεθών της συγκριτικής περιόδου. 

γ) Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους. 

Γ. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

1. Eνσώματα και  άυλα  πάγια 

Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται οι πληροφορίες που αφορούν την κίνηση και τη συμφωνία  

των λογαριασμών των ενσωμάτων παγίων, και των άυλων παγίων. 

 

Αξία κτήσης 

Κτήρια 
Εγκ/σεις 
κτηρίων 
σε ακιν. 
Τρίτων 

Μηχανήματα 

Μεταφορικά 
Μέσα 

Έπιπλα 
και 

λοιπός 
εξ/σμός 

Λοιπά 
Άυλα 

Σύνολα 
Παγίων 

και Λοιπός 

Μηχαν/κός 
Εξ/σμός 

Κόστος κτήσης 01/01/2017 128.098,81 123.500,00 700,00 94.138,35 19.474,89 365.912,05 
Προσθήκες-Αγορές   1/1/2017-
31/12/2017 0,00 136.500,00 0,00 10,00 0,00 136.510,00 

Κόστος  κτήσης(31-12-2017) 128.098,81 260.000,00 700,00 94.148,35 19.474,89 502.422,05 
Αποσβέσεις             

Σωρευμενες αποσβέσεις 01/01/2017 5.305,25 0,00 70,00 15.149,24 6.310,47 26.834,96 

Αποσβέσεις 31-12-2017 0,00 154.425,00 0,00 0,00 2.201,92 156.626,92 

Σωρευμενες αποσβέσεις 31/12/2017 5.305,25 154.425,00 70,00 15.149,24 6.310,47 181.259,96 

Λογιστική αξία 01/01/2017 122.793,56 123.500,00 630,00 78.989,11 13.164,42 339.077,09 
Λογιστική αξία 31/12/2017 122.793,56 105.575,00 630,00 78.999,11 13.164,42 321.162,09 

 
 
2. Μέσος όρος προσωπικού  

Ο μέσος όρος προσωπικού της εταιρείας κατά την περίοδο 2017 ανήλθε σε 5 απασχολούμενους, 

και για τη χρήση 2016 σε 6  απασχολούμενους. 

Αγ. Παρασκευή  11 Ιουνίου  2018 

 

 

 

Ο  Πρόεδρος & Δ. Σύμβουλος                Ο Αντιπρόεδρος                         Ο  Λογιστής 

   

Βασίλειος Ιωαννίδης                                 Κων/νος Σάλτας                       Ευστράτιος Φρούντζας 
  ΑΔΤ  ΑΚ 087794                                   ΑΔΤ  ΑΜ 646961                        ΑΔΤ ΑΚ 574202 
                                                                                                                              Α΄τάξης            




