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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
Προς τους Μετόχους  της Εταιρείας «ΚΟΡΥΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Γνώμη με Επιφύλαξη  

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΚΟΡΥΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31
ης

 

Δεκεμβρίου 2017 και την κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το 

σχετικό προσάρτημα. 

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος(1) και τις πιθανές επιπτώσεις του θέματος (2) που 

μνημονεύονται στην παράγραφο της έκθεσής μας “Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη”, οι συνημμένες οικονομικές 

καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας «ΚΟΡΥΜΒΟΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την 31
η
 Δεκεμβρίου 2017 και τη 

χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.4308/2014 όπως ισχύει. 

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη 

Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής θέματα: 

1.Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν σχηματίζεται 

πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017, το συνολικό 

ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε ευρώ 16 χιλ. ευρώ περίπου, με συνέπεια οι προβλέψεις για 

παροχές σε εργαζομένους να εμφανίζονται μειωμένες κατά 16 χιλ. ευρώ περίπου, τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται 

αυξημένα κατά το ισόποσο και τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσεως αυξημένα κατά 2 χιλ.  

2.Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2015-2017. 

Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρία δεν έχει 

προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό 

φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό 

μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν 

απαιτείται. 

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην 

Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της 

έκθεσής μας “Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία 

σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας 

Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με 

τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε 

ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για γνώμη με 

επιφύλαξη. 
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Άλλες Πληροφορίες 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνονται στην Έκθεση 

Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά στην “Έκθεση επί Άλλων Νομικών και 

Κανονιστικών Απαιτήσεων”,  αλλά δεν περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί αυτών. 

Η γνώμη μας επί των οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουμε με τη γνώμη 

αυτή οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών. 

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των οικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις άλλες 

πληροφορίες και, με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν οι άλλες πληροφορίες είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με τις 

οικονομικές καταστάσεις ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς 

εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες 

σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα 

να αναφέρουμε σχετικά με το  θέμα αυτό. 

Ευθύνες της Διοίκησης επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει 

ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες 

σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας της 

Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που 

σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, 

εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει 

άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες. 

Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο 

τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση 

ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν 

είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική 

Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από 

απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι 

θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.  

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε 

επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 

• Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται 

είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους 

κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για 

την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από 

αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες 

παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 

• Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών 

διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της 

αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας
.
 

• Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των 

λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.  
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• Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης 

δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα 

σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της 

Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε 

υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών 

καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα 

συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. 

Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί 

ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις 

υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, 

καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες 

εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού 

Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2  (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, 

σημειώνουμε ότι: 

α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί  σύμφωνα με τις ισχύουσες 

νομικές απαιτήσεις των άρθρων 43α του κ.ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί  με τις συνημμένες 

οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2017 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την εταιρεία «ΚΟΡΥΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις 

ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

        Αθήνα, 27Ιουνίου 2018 
 

 

  ΜΑΡΙΑΝΝΑ Π.ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ 

                  Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια 

                         Α.Μ. ΣΟΕΛ 31631 
 

 

 

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές A.E. 

Μέλοςτης Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11 257 Αθήνα 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 125  
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Ετήσιες Οικονοµικές  Καταστάσεις 
της ΚΟΡΥΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ  

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ   της περιόδου 1.1.2017 έως 31.12.2017. 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2017 31/12/2016 
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     
Ενσώµατα πάγια     
Ακίνητα 55.600,00  55.600,00  
Λοιπός εξοπλισµός 3.343,31  4.777,95  
Σύνολο 58.943,31  60.377,95  
      
Άυλα πάγια στοιχεία     
Λοιπά άυλα 2.268,98  3.066,15  
Σύνολο 2.268,98  3.066,15  
      
      
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία     
Συµµετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και 
κοινοπραξίες 559.001,00  559.001,00  
Σύνολο 559.001,00  559.001,00  
      
Σύνολο µη κυκλοφορούντων 620.213,29  622.445,10  
      
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     
      
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές     
Εµπορικές απαιτήσεις 47.246,37  103.809,18  
Λοιπές απαιτήσεις 251.840,76  230.793,49  
Προπληρωµένα έξοδα 845,74  731,90  
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 137.764,26  223.014,96  
Σύνολο 518.697,13  558.349,53  
      
Σύνολο κυκλοφορούντων 518.697,13  558.349,53  
      
Σύνολο Ενεργητικού 1.138.910,42  1.180.794,63  
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ 31/12/2017 31/12/2016 
Καθαρή θέση     
Καταβληµένα κεφάλαια     
Κεφάλαιο 400.064,00  400.064,00  
Υπέρ το άρτιο 401.190,00  401.190,00  
Σύνολο 801.254,00  801.254,00  
      
      
Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέο     
Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού 29.219,41  28.089,48  
Αποτελέσµατα εις νέο 74.295,95  72.090,44  
Σύνολο 103.515,36  100.179,92  
      
      
Σύνολο καθαρής θέσης 904.769,36  901.433,92  
      
      
Υποχρεώσεις     
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις     
Τραπεζικά ∆άνεια 41.704,27  50.752,99  
Εµπορικές υποχρεώσεις 39.284,20  53.046,04  
Φόρος εισοδήµατος 0,00  12.770,50  
Λοιποί φόροι και τέλη 28.050,64  36.548,15  
Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης 7.476,66  8.692,35  
Λοιπές υποχρεώσεις 115.701,27  117.550,68  
Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 1.924,02  0,00  
Σύνολο 234.141,06  279.360,71  
      
Σύνολο Υποχρεώσεων 234.141,06  279.360,71  
      
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και 
Υποχρεώσεων 1.138.910,42  1.180.794,63  
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Κατάσταση Αποτελεσµάτων 

της ΚΟΡΥΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

της περιόδου 1.1.2017 έως 31.12.2017. 

 

  31/12/2017 31/12/2016 
      
Κύκλος εργασιών (καθαρός) 361.742,78  315.837,40  
Κόστος πωλήσεων (220.285,12) (191.975,76) 
Μικτό Αποτέλεσµα 141.457,66  123.861,64  
      
Λοιπά συνήθη έσοδα 0,00  105.804,93  
      
Έξοδα διοίκησης (102.240,69) (157.419,93) 
Έξοδα διάθεσης (24.830,25) (20.672,92) 
Λοιπά έξοδα και ζηµίες (1,24) (2.762,08) 
Λοιπά έσοδα και κέρδη 1.748,65  0,00  
Αποτέλεσµα προ τόκων και φόρων 16.134,13  48.811,64  
      
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 1,43  44,50  
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (9.174,74) (12.493,50) 
Αποτέλεσµα προ φόρων 6.960,82  36.362,64  
      
Φόροι εισοδήµατος (3.625,38) (13.763,99) 
      
Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους 3.335,44  22.598,65  
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1. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29) 
 

i. Επωνυµία: ΚΟΡΥΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ii. Νοµικός τύπος: Ανώνυµη εταιρεία. 
iii.  Περίοδος αναφοράς: 1.1.2017 - 31.12.2017 
iv. ∆ιεύθυνση της έδρας: Χωµατιανού 3, ΤΚ 15123 Μαρούσι 
v. ΓΕ.ΜΗ.: 005245701000 
vi. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα. 
vii. Η εταιρεία εµπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται στην 

κατηγορία των µικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόµου 4308/2014. 
viii.  Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας την 31 ∆εκεµβρίου 2016  αποτελείται από 66.500 µετοχές, 

ονοµαστικής αξίας  6,016 €  ανά µετοχή και ανέρχεται σε 400.064,00 €.  
 
 
Οι παρούσες οικονοµικές  καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συµφωνία µε το νόµο 4308/2014 και 
έχουν εγκριθεί προς δηµοσίευση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας την 6η Ιουνίου 2018. 
 

 

2. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (παρ. 5 του άρθρου 29) 
 

Για την παρακολούθηση των επιµέρους στοιχείων των οικονοµικών καταστάσεων, η εταιρεία ακολουθεί τις 
παρακάτω λογιστικές πολιτικές. 

1.Τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα επιµετρώνται στο κόστος κτήσης µείον αποσβέσεις και ζηµίες 

αποµείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζηµίες αποµείωσης) είναι µόνιµου χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά 

αποσβένονται µε ετήσιο συντελεστή απόσβεσης 4% που αντανακλά την εκτιµώµενη ωφέλιµη 

οικονοµική ζωή τους. 

2.Οι επενδύσεις σε ακίνητα επιµετρώνται στο κόστος κτήσης µείον αποσβέσεις και ζηµίες αποµείωσης όταν 

κρίνεται ότι αυτές (ζηµίες αποµείωσης) είναι µόνιµου χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αποσβένονται µε 

ετήσιο συντελεστή απόσβεσης 4%, που αντανακλά την εκτιµώµενη ωφέλιµη οικονοµική ζωή τους. 

3. Τα λοιπά ενσώµατα πάγια επιµετρούνται στο κόστος κτήσης, µείον αποσβέσεις και µείον ζηµίες 
αποµείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζηµίες αποµείωσης) είναι µόνιµου χαρακτήρα. Τα λοιπά 
ενσώµατα πάγια αποσβένονται µε τους παρακάτω συντελεστές απόσβεσης, που αντανακλούν την 
εκτιµώµενη ωφέλιµη οικονοµική ζωή τους: 
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α/α Περιγραφή Συντελεστήςαπόσβεσης 

-1 

 
Μηχανολογικός  & λοιπός 
εξοπλισµός 10% 

-2 Μεταφορικά µέσα επιβατικά 16% 
-3 Μεταφορικά µέσα φορτηγά 12% 
-4 Εξοπλισµός Η/Υ 20% 

   
4. Τα άυλα πάγια στοιχεία (άδειες λογισµικού) αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. 

Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, τα άυλα στοιχεία µε περιορισµένη ωφέλιµη οικονοµική ζωή 
επιµετρώνται στο κόστος κτήσης, µείον τις συσσωρευµένες αποσβέσεις και τις τυχόν ζηµίες 
αποµείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές οι ζηµίες αποµείωσης είναι µονίµου χαρακτήρα και σηµαντικού 
ποσού.  

         Για τα στοιχεία χωρίς συµβατικά καθοριζόµενο χρόνο χρήσης, οι αποσβέσεις διενεργούνται µε βάση την 
εκτιµώµενη ωφέλιµη οικονοµική ζωή τους. Τα στοιχεία µε περιορισµένη ωφέλιµη οικονοµική ζωή αφορούν 
λογισµικά µε εκτιµώµενη ωφέλιµη ζωή 5 ετών (συντελεστής απόσβεσης 20%). ∆απάνες που απαιτούνται για 
την ανάπτυξη και συντήρηση των λογισµικών προγραµµάτων καταχωρούνται ως έξοδα όταν 
πραγµατοποιούνται. 

         Τα άυλα στοιχεία µε απεριόριστη ωφέλιµη οικονοµική ζωή επιµετρώνται στο κόστος κτήσης µείον 
αποσβέσεις µε συντελεστή απόσβεσης 10% και µείον ζηµίες αποµείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζηµίες 
αποµείωσης) είναι µόνιµου χαρακτήρα.  

5. Οι επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες, καθώς και οι λοιποί συµµετοχικοί τίτλοι 
επιµετρώνται στο κόστος κτήσης, µείον ζηµίες αποµείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζηµίες 
αποµείωσης) είναι µόνιµου χαρακτήρα. Μερίσµατα από τις εν λόγω επενδύσεις αναγνωρίζονται ως 
έσοδα στα αποτελέσµατα, κατά το χρόνο που εγκρίνονται από τα αρµόδια όργανα αυτών. 

6. Τα λοιπά πάγια χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία («∆άνεια και απαιτήσεις» και «Χρεωστικοί 
τίτλοι», επιµετρώνται στο κόστος κτήσης µείον ζηµίες αποµείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζηµίες 
αποµείωσης) είναι µόνιµου χαρακτήρα. 

7. Κατά την διάθεση των ενσώµατων, άυλων και χρηµατοοικονοµικών πάγιων περιουσιακών στοιχείων, η 
διαφορά µεταξύ λογιστικής αξίας και τιµήµατος διάθεσης αυτών, αναγνωρίζεται ως κέρδος/ζηµία στην 
κατάσταση αποτελεσµάτων. 

8. Τα πάσης φύσεως αποθέµατα (έτοιµα και ηµιτελή, εµπορεύµατα, πρώτες ύλες και υλικά, βιολογικά 
αποθέµατα) επιµετρώνται στη χαµηλότερη αξία, µεταξύ αξίας κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιµης 
αξίας. Το κόστος κτήσης των αποθεµάτων προσδιορίζεται µε την µέθοδο του µέσου σταθµικού όρου. Οι 
ζηµία που προκύπτει από την επιµέτρηση των αποθεµάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία, όταν 
αυτή είναι µικρότερη του κόστους κτήσης, αναγνωρίζεται στις ζηµίες αποµείωσης και επιβαρύνει το 
κόστος πωλήσεων στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων. Σε περίπτωση ιδιαίτερα αυξηµένων ζηµιών 
αποµείωσης αποθεµάτων, τα σχετικά ποσά εµφανίζονται στο κονδύλι «Αποµειώσεις περιουσιακών 
στοιχείων (καθαρό ποσό)» στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων µε σκοπό την εύλογη παρουσίαση.  

9. Οι εµπορικές απαιτήσεις και οι λοιπές απαιτήσεις επιµετρώνται στο κόστος κτήσης µείον τις 
εκτιµώµενες ζηµίες αποµείωσης. 
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10. Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόµενα ποσά). Μεταγενέστερα 
επιµετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, µείον τα χρησιµοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του 
δουλευµένου και τυχόν ζηµίες αποµείωσης. 

11. Τα λοιπά µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. 
Μεταγενέστερα επιµετρώνται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσης και ανακτήσιµης αξίας. 

12. Oι προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους µετά την έξοδο από την υπηρεσία, αναγνωρίζονται και 
επιµετρώνται στα προκύπτοντα από τη νοµοθεσία ονοµαστικά ποσά κατά την ηµεροµηνία του 
ισολογισµού. 

13. Οι λοιπές προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιµετρώνται µεταγενέστερα στο ονοµαστικό ποσό 
που αναµένεται να απαιτηθεί για τον διακανονισµό τους. 

14. Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιµετρώνται µεταγενέστερα στα 
ονοµαστικά τους ποσά. 

15. 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. 

16. Οι µη χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιµετρώνται µεταγενέστερα στο 
ονοµαστικό ποσό που αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό τους. 

17. ∆ιαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίµησή είτε κατά τον διακανονισµό των µη 
χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων, συµπεριλαµβανοµένων των προβλέψεων, αναγνωρίζονται ως 
κέρδη ή ζηµίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν. 

18. Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσµάτων και 
περιλαµβάνει τον φόρο εισοδήµατος που προκύπτει βάσει της φορολογικής νοµοθεσίας και τις διαφορές 
φορολογικού ελέγχου για φόρο εισοδήµατος και προσαυξήσεις.  

19. 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 
οικονοµικές  καταστάσεις, τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών επιµετρώνται µε την µέθοδο της 
ολοκληρωµένης σύµβασης. Τα έσοδα από τόκους λογίζονται βάσει της αρχής του δουλευµένου. Tα 
µερίσµατα ή το εισόδηµα από τη συµµετοχή στην καθαρή θέση άλλων οντοτήτων, αναγνωρίζονται ως 
έσοδα όταν εγκρίνονται από το αρµόδιο όργανο που αποφασίζει τη διανοµή τους. Tα δικαιώµατα 
αναγνωρίζονται ως έσοδα βάσει των σχετικών συµβατικών όρων. 

20. Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων βάσει της αρχής του δουλευµένου. 
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21. Οι συναλλαγές σε ξένο νόµισµα µετατρέπονται κατά την αρχική αναγνώριση στο νόµισµα στο οποίο 
καταρτίζονται οι οικονοµικές  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, (β) τα µη νοµισµατικά στοιχεία που 
εκφράζονται σε ξένο νόµισµα και επιµετρώνται στο κόστος κτήσεως, µετατρέπονται µε την ισοτιµία της 
αρχικής αναγνώρισης. 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 οικονοµικών 
καταστάσεων, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα της περιόδου που προκύπτουν. 
 

22. 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.  

23. Οι  µεταβολές των λογιστικών εκτιµήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία διαπιστώνεται ότι 
προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και µελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι αλλαγές 
αυτές δεν αναγνωρίζονται αναδροµικά 

24. Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άµεσα κατά τον εντοπισµό τους. 

 

3. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόµου προκειµένου να επιτευχθεί εύλογη 
παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων 

 

Στην κλειόµενη χρήση δεν προέκυψε ανάγκη παρεκκλίσεως από την εφαρµογή των διατάξεων του 
νόµου για να εκπληρωθεί η υποχρέωση περί εύλογης παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. 

4. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή µιας υποχρεώσεως µε περισσότερα από 
ένα κονδύλια του ισολογισµού 

 

∆εν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζεται µε περισσότερα από ένα κονδύλια 
του ισολογισµού. 
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5. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 

5.1 Eνσώµατα, άυλα και βιολογικά πάγια (παρ. 8 άρθρου 29) 
 

Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται οι πληροφορίες που αφορούν την κίνηση και τη συµφωνία των 
λογαριασµών των ενσωµάτων παγίων και των αύλων παγίων. 

 

 

Πίνακας µεταβολών ενσώµατων, άυλων παγίων περιόδου 

 

Πίνακας µεταβολών ενσώµατων 
πάγιων στοιχείων 
ιδιοχρησιµοποιούµενων 

Γήπεδα Κτίρια  
Λοιπός 

εξοπλισµός Σύνολο 

Αξία κτήσεως          
Υπόλοιπο 1/1/2016 0,00  60.000,00 52.033,89 112.033,89  
Προσθήκες περιόδου 0,00  0,00 0,00 0,00  
Μειώσεις περιόδου 0,00  0,00 0,00 0,00  
Υπόλοιπο 31/12/2016 0,00 60.000,00 52.033,89 112.033,89 

Σωρευµένες αποσβέσεις και 
αποµειώσεις 

        

Υπόλοιπο 1/1/2016 0,00 4.400,00 45.260,90 49.660,90  
Αποσβέσεις περιόδου 0,00 0,00 1.995,04 1.995,04  
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 
Υπόλοιπο 31/12/2016 0,00 4.400,00 47.255,94 51.655,94 

Καθαρή λογιστική αξία 31/12/2016 0,00 55.600,00 4.777,95 60.377,95 

Αξία κτήσεως          
Υπόλοιπο 1/1/2017 0,00  60.000,00  52.033,89 112.033,89  
Προσθήκες περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 
Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 (4.972,25) (4.972,25) 
Υπόλοιπο 31/12/2017 0,00 60.000,00 47.061,64 107.061,64 

Σωρευµένες αποσβέσεις και 
αποµειώσεις 

        

Υπόλοιπο 1/1/2017 0,00  4.400,00  47.255,94 51.655,94 
Αποσβέσεις περιόδου 0,00  0,00  1.434,64  1.434,64 
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου 0,00  0,00  (4.972,25) -4.972,25 
Υπόλοιπο 31/12/2017 0,00  4.400,00 43.718,33 48.118,33 

Καθαρή λογιστική αξία 31/12/2017 0,00 55.600,00 3.343,31 58.943,31 
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Πίνακας µεταβολών άυλων πάγιων 
στοιχείων 

Λοιπά  
άυλα στοιχεία Σύνολο 

Αξία κτήσεως      
Υπόλοιπο 1/1/2016 24.885,26 24.885,26 
Προσθήκες περιόδου 0,00 0,00 
Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 
Υπόλοιπο 31/12/2016 24.885,26 24.885,26 

Σωρευµένες αποσβέσεις και 
αποµειώσεις 

    

Υπόλοιπο 1/1/2016 21.021,94 21.021,94 
Αποσβέσεις περιόδου 797,17 797,17 
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου 0,00 0,00 
Υπόλοιπο 31/12/2016 21.819,11 21.819,11 

Καθαρή λογιστική αξία 31/12/2016 3.066,15 3.066,15 

Αξία κτήσεως      
Υπόλοιπο 1/1/2017 24.885,26 24.885,26 
Προσθήκες περιόδου 0,00 0,00 
Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 
Υπόλοιπο 31/12/2017 24.885,26 24.885,26 

Σωρευµένες αποσβέσεις και 
αποµειώσεις 

    

Υπόλοιπο 1/1/2017 21.819,11 21.819,11 
Αποσβέσεις περιόδου 797,17 797,17 
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου 0,00 0,00 
Υπόλοιπο 31/12/2017 22.616,28 22.616,28 

Καθαρή λογιστική αξία 31/12/2017 2.268,98 2.268,98 

 

 

5.2 Εµπράγµατες εγγυήσεις επί ακινήτων της εταιρείας (παρ. 13 άρθρου 29) 
 

∆εν  έχουν χορηγηθεί εµπράγµατες εξασφαλίσεις επί ακινήτων της εταιρείας.  

 

5.3 Προβλέψεις 
5.3.1 Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω αποχωρήσεως από την υπηρεσία 

 

Η εταιρεία δε σχηµάτισε πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού 
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5.3.2 Λοιπές προβλέψεις 
 

∆εν υπάρχουν λοιπές προβλέψεις  

 

 

5.4. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ληξιπρόθεσµες µετά από 5 έτη (παρ. 14 άρθρου 29) 
 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ληξιπρόθεσµες µετά από 5 έτη (δάνεια) δεν υπάρχουν . 

 

5.5 Χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόµενες επιβαρύνσεις 
(ενδεχόµενες υποχρεώσεις) εκτός ισολογισµού (παρ. 16 άρθρου 29) 

 
α) Χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις 

 Η Εταιρεία δεν έχει συνάψει µη ακυρώσιµες συµβάσεις λειτουργικών µισθώσεων που αφορούν την 
ενοικίαση ακινήτων οι οποίες λήγουν σε διάφορες ηµεροµηνίες. 

  

β) Εγγυήσεις 
 
Η Εταιρεία έχει χορηγήσει εγγυητικές επιστολές προς διάφορους τρίτους, ανάλυση των οποίων 
παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα: 
 

  31.12.2017 31.12.2016 

Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση 
καλής εκτελέσεως συµβάσεων µε 
προµηθευτές 154.010,16 157.260,16 

Σύνολο 154.010,16 157.260,16 

 

 
γ) Ενδεχόµενες υποχρεώσεις  
 

Κατ’ εφαρµογή σχετικών φορολογικών διατάξεων: α) της παρ. 1 του άρθρου 84 του ν. 
2238/1994 (ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήµατος), β) της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 
2859/2000 (ανέλεγκτες υποθέσεις Φ.Π.Α. και γ) της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 2523/1997 (επιβολή 
προστίµων για υποθέσεις φορολογίας εισοδήµατος), το δικαίωµα του ∆ηµοσίου για την επιβολή του 
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φόρου για τις χρήσεις µέχρι και το 2011 έχει παραγραφεί µέχρι την 31/12/2017, µε την επιφύλαξη 
ειδικών ή εξαιρετικών διατάξεων που τυχόν προβλέπουν µεγαλύτερη προθεσµία παραγραφής και υπό 
τις προϋποθέσεις που αυτές ορίζουν.  

Πέραν αυτών, κατά πάγια νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας και των διοικητικών 
δικαστηρίων, ελλείψει υφισταµένης στον Κώδικα Νόµων περί Τελών Χαρτοσήµου διατάξεως περί 
παραγραφής, η σχετική αξίωση του ∆ηµοσίου για την επιβολή τελών χαρτοσήµου υπόκειται στην κατά 
το άρθρο 249 του Αστικού Κώδικα εικοσαετή παραγραφή. 

Για τις  χρήσεις 2012 έως και 2014 η εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των 
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σύµφωνα µε το καθεστώς που προβλεπόταν από τις διατάξεις της παρ. 5 
του άρθρου 82 του Ν 2238/1994 (χρήσεις 2012 και 2013)  και από τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν. 
4174/2013 (χρήση 2014) όπως ισχύει  και εκδόθηκαν Εκθέσεις Φορολογικής Συµµόρφωσης. 

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας για τις χρήσεις 2015-2017 δεν έχουν εξεταστεί από 
τις φορολογικές αρχές.  

Για τις χρήσεις που έληξαν µετά την 31 ∆εκεµβρίου 2011 και παραµένουν φορολογικά 
ανέλεγκτες, από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές ή και από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή της 
Εταιρείας, η εκτίµησή µας είναι ότι οι φόροι που ενδεχοµένως προκύψουν δεν θα ασκήσουν ουσιώδη 
επίδραση στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. 

 

5.6 Μέσος όρος προσωπικού (παρ. 23α άρθρου 29) 
 

Ο µέσος όρος προσωπικού της εταιρείας κατά την περίοδο 2017ανήλθε σε 5 απασχολούµενους -
διοικητικό προσωπικό (προηγούµενη χρήση 5). 

5.7 Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (παρ. 25 άρθρου 29) 
 

∆εν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 

 

5.8  Έσοδα ή έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σηµασίας 
 

Έσοδα 31/12/2017 31/12/2016 
Κύκλος εργασιών 361.742,78 315.837,40 
Έσοδα Εκµεταλλεύσεως           0,00    105.804,93 
Έσοδα συµµετοχών            0,00          0,00 
Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα          1,43 44,50 
Έκτακτα αποτελέσµατα     1.748,65 0,00 
Σύνολο 363.492,86    421.686,83 
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Έξοδα 31/12/2017 31/12/2016 
Κόστος πωλήσεων  220.285,12 191.975,76 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 102.240,69 157.419,93 
Έξοδα διάθεσης  24.830,25 20.672,92 
Χρεωστικοί Τόκοι 9.174,74 12.493,50 
Έκτακτα αποτελέσµατα 1,24 2.762,08 
Σύνολο 356.532,04 385.324,19 

 

6.Πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων µετοχών όπως προβλέπεται στην 
παράγραφο 9 του άρθρου 16 του ΚΝ.2190/20 

 

                      Η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές 

 

7 .Προτεινόµενη  ∆ιάθεση Κερδών 
 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προτείνει στην προσεχή Τακτική Συνέλευση των µετόχων τη διάθεση των καθαρών 
µετά από φόρους κερδών ως ακολούθως: 

31.12.2017 
Τακτικό Αποθεµατικό € 166,77 

Αποτελέσµατα εις νέον  € 3.168,67 
Σύνολο € 3.335,44 
 

Μαρούσι , 6 Ιουνίου 2018 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                     Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                   Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

ΚΑΙ ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ    ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ   ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΦΦΕΣ 

Α.∆.Τ. ΑΚ598954                   Α.∆.Τ.ΑΜ 226361                   ΑΡ.Α∆ΕΙΑΣ 

13523/Α΄ΤΑΞΗΣ 


