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Εκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Π ρ ο ς τ ο υ ς Μ ε τ ό χ ο υ ς τ η ς εταιρείας « Α Σ Φ Α Λ Τ Ο Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Η Α . Ε . »

Ε κ θ ε σ η Ε λ έ γ χ ο υ επί τ ω ν Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ν Κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν
Γ ν ώ μ η με Ε π ι φ ύ λ α ξ η

Εχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΑΣΦΑΛΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.», οι
οττοίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 · Δεκεμβρίου 2017 και την κατάσταση αποτελεσμάτων
της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα
η<

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφε της
έκθεσης μας "Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη", οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσία ;ουν
εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας «ΑΣΦΑΛΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ Ρ.Ε.»
κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έ/ηξε την
ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει και συνάδουν) μ^ τις
κανονιστικές απαιτήσεις του Κωδ. Ν.2190/1920.
η

Β ά σ η γ ι α Γ ν ώ μ η με Ε π ι φ ύ λ α ξ η

Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής:
1) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρόυπψι, τ
αποτελέσματα της κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων δεν επιβαρύνθηκαν με δουλεάμέ|/ους
χρεωστικούς τόκους ποσού ευρώ 22.000 και ευρώ 38.000 αντίστοιχα, με συνέπεια τα αποτελέσμακ της
κλειόμενης χρήσης να εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 22.000, τα ίδια κεφάλαια να εμφψνίζςινται
αυξημένα κατά ευρώ 60.000, ενώ οι υποχρεώσεις μειωμένες κατά ευρώ 60.000.
2) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας για τις χρήσεις 2012 έως και 2017 δεν έχουν εξεταστεί α
τις φορολογικές αρχές. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δέν έχουν
καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων
που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο για τις ανέλεγκτες χρήσεις και δεν έχει
σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχο μας δεν κατέστη
εφικτό να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τ >Χον
απαιτείται.
Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έ<ουν
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται
περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσης 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 υποχρεύρεις

συμφωνά με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και ίου προαναφερόμενου Κώδικα Διονφλογκι
Πιστεύουμε οτι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να πιρ]έχοι
βάση για γνώμη με επιφύλαξη
Ε υ θ ύ ν ε ς της Δ ι ο ί κ η σ η ς επί τ ω ν Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ν Κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταψιΛσι
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσυτ:ρικου
ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικο|νεμικων
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 αξιολόγηάη της
ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητα 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 δραστηριότητα της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να
προβεί ο 'αυτές τις ενέργειες
Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έ λ ε γ χ ο των Οικονομικών Καταστάσεων

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταρηάσεις
στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε τε *,άθος
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 σύμφωγα 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 θεψρόύ νται
ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέ αζαν 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 Νομεθεσκ
ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεα τ
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, κοθώς 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 τι
εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση
Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της
συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για γο εάν
υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδη> ώνουν

4

Σ ΟΛ

(Γθννρ

*

)1

ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητα ι ης Εάν
συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκ ή να
επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εαν άυιές
οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας Τα συμπεράσμρκ μας
βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή 3σ τοσο.
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 καταρτάτεων
συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές κατετσάσεις
απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εμλογη
παρουσίαση

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα τι
ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικό
ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας
Έ κ θ ε σ η επί Ά λ λ ω ν Ν ο μ ι κ ώ ν και Κ α ν ο ν ι σ τ ι κ ώ ν Α π α ι τ ή σ ε ω ν

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 Εκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί συμφώνα με τις
ισχύουσες νομικές απαιτήσεις των άρθρων 43α του κν. 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 έλεγχο μας, για την εταιρεία «ΑΣΦΑΛΤΟΕΜΓΟΡΙΚΗ
Α.Ε.» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης
του Διοικητικού της Συμβουλίου.
Αθήνα, 30

υστρος
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Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α,Ε.
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ; της 31/12/17
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Σημ.

31/12/2017

31/12/2016

Μη Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο

6.1
(>. I
6.1

68.985.46
13 7.312.82
0,48
206.298,76

69.013 .(• I
144.613 .(7
(Αα
213.70|Ι ,76

0,01
0,01

(Μ Ο
0 ,()(>

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και
κοινοπραξίες
Σύνολο
Σύνολο μη κυκλοφορούντων

206.298,77

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα

213.701 ."6

1
980.530,10
517.971,15
0,00
1.498.501,25

920.5^ .30
409.5ΐ|€ .45
6.523,'>5
1.336.574 ,70

106.070,39
64.485.81
666,09
90.308,85
261.531,14

654.12:..55
20.65'',16
1.3ίί >.0Ο
46.08 >.69
722.174 ,80

Σύνολο κυκλοφορούντιον

1.760.032,39

2.058.749 ,50

Σύνολο Ενεργητικού

1.966.331,16

2.272.451 ,26

Ετοιμα και ημιτελή προϊόντα
I Ιρώτες ύλες και διάφορα υλικά
Προκατα βολές για αποθέματα
Σύνολο
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Προπληρωμένα έξοδα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο

7.2.1
7.2.2
7.2.3

4
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ΜΑΘΗΤΙΚΟ

Σημ.

31/12/2017

31/12/2016

Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Σύνολο
Λιαφομές εύλογης αξίας
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων
Σύνολο

464.317,00
464.317,00

464.317,0(1
464.317,00

19.817,34
19.817,34

19.817.31
19.8ΐ|,3Τ

334.489,92
-78.728,81
255.761,11

334.4! &ΐ 2
-146.679.17
187.810,ίι>

739.895,45

671.945,19

41.067.90
41.067,90

41.0)7,»
41.067,10

153.640,43
948.723.94
16.341,63
29.19622
37.465,59
1.185.367,81

454.4)77.54
987.8^ .48
25.74(39
21.82,55
69.5;Γ'.21
1.559.438,17
ιι
1.559.438,17

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικοί)
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο
Σύνολο καθαρής θέσης
Προβλέψεις
Σύνολο
Λοιπές προβλέψεις
Υποχρεώσεις
ΒραχιιπρόΟεσμες Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμα Τραπεζικά Δάνεια
Εμπορικές υποχρεώσεις
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

10.1.1
10.2.1

10.2.2

Σύνολο Υποχρεώσεων

1.185.367,81

!

Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεω

1.966.331,16

2.272.45! ,26
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ΑΓΙΟ ΙΈ, ΜΐΣΜΑ ΤΩΝ κατά.

ΙΕΙΤΟΥΡΙΊΑ
—·1 Μ-

31/12/2017

Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Κόστος πωλήσεων
Μικτό Αποτέλεσμα

31/12/20 16
',84

1.064.317,66
1.001.312.47
63.005,19

-408 705 28
-1-9-7951-44

24.000.00
87.005,19
-20.581.13
-37.075,29
-3.967.6
15.037,77
40.418,93

1.00
4.204,56
-14.441,29
-26.741,67
-46.165,00
41.799.99
-41.343,41

103.221,70
-41.156.74
102.483,89

69.672.95
-22.85Φ.04
5.479.50

Φόροι εισοδήματος

-34.533.63

200.00

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

67.950,26

3.279,50

Λοιπά συνήθη έσοδα
Έξοδα διάθεσης
Εξοδα διοίκησης
Λοιπά έξοδα και ζημίες
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσιχ3α
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποτέλεσμα προ φόρων

388Λ

24.00

Μαρκόπουλο, 31 Μαρτίου 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑ ΚΑ Κ Η Σ
Α.Δ.Τ. ΑΜ 521621

ΕΙίΚΟΕΟΟ Ε.Π.Ε]. ΣΩΤΗΡΗΣ ΒΡΕΤΤ|θ
Α.Δ.Τ. Σ 285632|
Αριθμός Αδείας Ο.Ε-Ε·
Νο 0032/Α* Τάξης

ΚΑΙ Δ/Ν ΩΝ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Σ
κ ί Φ Α ^ Ο ^ Μ Π Ο Ρ Ι Κ Η Α.Ε.
ΤΜϊίΚΗ^βίΑΙΡΕΙΑ

. ΙΟΊ: ΟΑΕ ΑΕΗ.ίΠΝ

ά ^ Μ - ^
·-''' ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Α ν'ΤΠΜΙΠν*
ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ
Α.Δ.Τ. Σ 079929

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α
(σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταοτάσεΐΰν
της ΑΣΦΑΛΤΟΕΜΤ ΙΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.
Ιης Δεκεμβρίου 201 7 (Περίοδος:ΐ" Ιανουαρίου 2017 - 31η Δεκεμβρίου 2017
(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014)

1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία

α) Επωνυμία: ΑΣΦΑΛΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε

β) Νομικός τύπος: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2017 - 31.12.2017

δ) Διεύθυνση της έδρας: 28" χλμ Βάρης Κορωπίου. Αθήνα. Τ.Κ. 194 00.

ε) Α.Μ.Α.Ε.: 36790/04/Β/96/181(2006).
ΓΕ.ΜΗ.: 2358201000
στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδ :δειγμένη
για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
ζ) Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία μικρή οντότητα.
η) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σι; πλήρη
συμφωνία με τον παρόντα νόμο.
θ) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσειον εκφράζονται σε ευρώ. που ατοτελεί το
λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.
ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
2. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Εταιρείας ως συνεχιζόμενη;;
δραστηριότητας
Η Εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν* σε κίνδυνο την
προοπτική της ως συνεχιζόμενη] δραστηριότητα. Παρόλα αυτά η εταιρεία λειτουργεί σε δυσμενές οικονομικό

περιβάλλον και επηρεάζεται κυρίως από ης διακυμάνσεις Γης χρηματιστηριακή τιμής των πρώτιιν ι
που κατά κύριο λόγο είναι ο χάλυβας καθώς και από την ιιμή ιης ενέργειας.
3. Λογιστικές αρχές και μέθοδοι
II σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση κρίσης και την δψτνέμγεκι
εκτιμήσεων από την διοίκηση, τα οποία επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών πι ιλιτικ <·>ν, τα
αναγνωριζόμενα ποσά των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και γνωστό >ιήσΐ3ων.
Λυτές οι εκτιμήσεις και παραδοχές βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και σε. λοιπούς πα χϊγοντες
που θεωρείται ότι είναι εύλογα για τις περιστάσεις. Τα πραγματικά γεγονότα όμως, μπορεί να δια(φέι ιοιιν 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 >πα|γι<!
συμμετοχές, την απομείωση των απαιτήσεων, τις προβλέψεις και την εκτίμηση της εύλογης αςία; εφόσον
επιλέγεται η εφαρμογή της.

3.1. Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές και μέθοδοι
Η εταιρεία για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εφαρμόζει τις ακόλουθες
λογιστικές αρχές και μεθόδους, στα πλαίσια της βασικής αρχής του δουλευμένου .

3.1.1. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
α) Αρχική καταχώριση
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο
περιλαμβάνει κάθε δαπά\η που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή
επιδίίοκύμενη χρήση.

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεις πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται στο ατοσβέσιμο
κόστος (αρχικό κόστος κτήσεοκ, πλέον κάθε μεταγενέστερη δαπάνη που πληροί τον ορισμό του
περιουσιακού στοιχείου, μείον σωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες απομειώσεως).
Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων· παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή
τους. η οποία εκτιμήθηκε ως ακολούθως:
>

Κτίρια και τεχνικά έργα: 25 έτη. - 4 %

>

Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 10 έτη. (- 10%

>

Μεταφορικά μέσα 8.33 έτη. - 12%

>

Έπιπλα και εξοπλισμός γραφείων 10 έτη. - 10%

I: Η παράθεση «ναι ενδεικτική και θα πρέπει να προσαρμόζεται στις περιστάσεις
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Ζημία απομειώσεως καταχωρίζεται όταν εκτιμάται ότι η λογιστική αξία του στοιχείου έχει >π|ε|*»β>:ί την
ανακτήσιμη α£ί» του.
Οι λογιστικές αξίες των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ελέγχονται για απο| >οη οιαν
υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστικές αξίες τους είναι μεγαλύτερες από τις ανακτήσιμες. Στην πε.ρίπτ οοη αυτή
υπολογίζεται η ανακτήσιμη αξία των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και αν οι λογιστικές αξίες υπι ρ| Ιαίνσυν
την εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία, η σχετική διαφορά καταχωρίζεται ως ζημία απομείωσης στην κιικίσταση
αποτελεσμάτων·. Το ανακτήσιμο ποσό των περιουσιακών στοιχείων είναι το μεγαλύτερο μεταξύ ι ης εύλογης
αξίας (μείον τα απαιτούμενα για την πώληση έξοδα) και της αξίας χρήσεως αυτών.

γ) Διαγραφή
Γα ενσώματα πάγια στοιχεία διαγράφονται κατά την πώληση τους ή αν η Εταιρεία δι
μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρησιμοποίηση τους ή την πώληση τους.

αναμένει

3.1.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Γα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν άδειες - παραχωρήσεις - δικαιώματα, ί,ογισμικα
προγράμματα, εμπορικές επωνυμίες και εμπορικά σήματα.
Η αξία των αδειών - παραχωρήσεων - δικαιωμάτων περιλαμβάνει το κόστος κτήσεως των εν λόγω
στοιχείων, καθώς και κάθε δαπάνη που έχε.ι μεταγενέστερα πραγματοποιηθεί για την επέκταση της διάρκειας
της ισχύος τους, μειωμένη κατά το ποσό των σωρευμένων αποσβέσεων και απομειώσεων της αξίας ρους.
Η αξία των λογισμικών προγραμμάτων περιλαμβάνει το κόστος αγοράς λογισμικών προγραμμάτων
καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί προκειμένου αυτά να τεθούν σε καθεστώς λε τουργίας.
μειωμένη κατά το ποσό των σωρευμένων αποσβέσεων και τυχόν απομειώσεων της αξίας τους. Σημαντικές
μεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται στα λογισμικά προγράμματα όταν προσαυξάνουν την απόδοση
τους πέραν των αρχικών προδιαγραφών.
Η απόσβεση όλων των ανωτέρω στοιχείων περιλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.

3.1.3. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
3.1.3.1. Συμμετοχές
Οι συμμετοχές παρακολουθούνται στο κόστος κτήσεως υποκείμενες σε έλεγχο απομειώσεακ της αξίας
τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ή γεγονότα που υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία τους ενδέχεται νο μην είναι
ανακτήσιμη. Ζημίες απομειώσεως καταχωρίζονται όταν η λογιστική αξία των συμμετοχών υπερ3αίνει την
ανακτήσιμη αξία τους. Ως ανακτήσιμη αξία θεοορείται η αξία χρήσεως που είναι η παρούσα αξία των
αναμενόμενων μελλοντικών χρηματοροών από την συμμετοχή στην επόμενη πενταετία και της
υπολειμματικής της αξίας στο τέλος της πενταετίας.

I1

3.1.4. Φόροι εισοδήματος

3.1.4.1. Τρέχων φόρος
Ο τρέχων φόρος εισοδήματος περιλαμβάνει:
>

Τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει με βάση τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας φ >ρ ιΛογικής
νομοθεσίας.
Γον φόρο εισοδήματος και τις προσαυξήσεις που προκύπτουν από τον φορολογικό έλεγχο
Οι διαφορές του φορολογικού ελέγχου, καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμια των της
χρήσεως, κατά την οποία βεβαιώνονται από τις φορολογικές αρχές και γίνονται αποδεκτέ από την
Εταιρεία.

3.1.4.2. Αναβαλλόμενοι φόροι
Αναβαλλόμενοι φόροι προκύπτουν όταν υπάρχουν προσωρινές (αναστρέψιμες) διαφφές μεταςυ
λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσεως στοιχείων του ισολογισμού.
Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρουν.

3.1.5. Αποθέματα

α) Αρχική καταχώριση
Τα αποθέματα καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο περιλαμβάνει κάθε δαπχνη που
απαιτείται για να έλθει κάθε στοιχείο των αποθεμάτων στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη
χρήση.
Ειδικότερα το κόστος των ιδιοπαραγόμενων αποθεμάτων, περιλαμβάνει το κόστος πρώτωΙν υλών.
αναλώσιμων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται άμεσα με τα εν λόγω στοιχεία. Επιπλέον
περιλαμβάνει μια εύλογη αναλογία σταθερών και μεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έμμεσα με το
ιδιοπαραγόμενο στοιχείο, στο βαθμό που τα ποσά αυτά αναφέρονται στην περίοδο παραγωγής. 11 παιρεία
δεν επιβαρύνει το κόστος των ιδιοπαραγόμενων αποθεμάτων μακράς περιόδου παραγωγής ή ωριμάν^εως με
τόκους εντόκων υποχρεώσειον κατά το μέρος που αναλογούν σε αυτά.

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα αποθέματα αποτιμούνται στην κατ' είδος χαμηλότερη
τιμή μεταξύ του κόστους κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Το κόστος κτήσεως
προσδιορίζεται με τη μέθοδο της Μέσης σταθμικής τιμής , Στην περίπτωση αποτιμήσεως ίστην καθαρή
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ρευστοποιήσιμη αξία. η ζημία απομειώσεως καταχωρίζεται
κόστος πωληθέντων, Γ.ΚΠ
σημαντική, οπότε ενσωματώνεται στο κονδύλι «απιηιειάκτεις περιουσιακών στοιχείων».

/ V Γ.ΐναί

3.1.6. Προκαταβολές και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Οι προκαταβολές δαπανών καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως (καταβαλλομεΛ 7|ο<τα) και
αποτιμούνται μεταγενέστερα στο αρχικό κόστος κτήσεως, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσι: 1 ιη<ς αρχής
του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομειώσεως. 11 απομείωση των προκαταβολών δαπανών <1\ α φέρεται
στην περίπτωση στην οποία ο λήπτης του σχετικού ποσού δεν είναι σε θέση ούτε να εκπλ ΠΙ"* >σι:ι την
δέσμευση που ανέλαβε ούτε να επιστρέψει το υπόλοιπο του ποσού.
I α /,οιπα μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, καταχωρίζονται αρχικά στο ΚΟσίος κτησειος
και αποτιμούνται μεταγενέστερα στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και ανακτήό Ο) ης αξίας.
δηλαδή του ποσού που αναμένεται να ληφθεί.

3.1.7. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, τόσο κατά την αρχική καταχώριση, όσο και μεταγενέστερα,
αποτιμούνται στα ονομαστικά ποσά τους. εκτός από τις μακροπρόθεσμης λήξεως, οι οποίες αποτιμούνται με
τη σταθερή μέθοδο. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα αποτιμούνται με
την ισοτιμία του ξένου νομίσματος κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι σχετικές συναλλαγματικές
διαφορές καταχωρίζονται στα αποτελέσματα.

β) Διαγραφή
Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική δέσμευση
εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την δημι οι ργησε δεν
υφίσταται πλέον.

3.1.9. Προβλέψεις
Οι προβλέψεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσο που
αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους, εκτός αν η αποτίμηση στην παρούσα αξία τήι ποσού που
αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους έχει σημαντική επίδραση στα ποσά των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Ειδικότερα, οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, που
προκύπτουν από προγράμματα καθορισμένων παροχών, καταχωρίζονται και αποτιμούνται στα προκύπτοντα
από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.

3.1.10. Κρατικές επιχορηγήσεις
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που λαμβάνονται γιη απόκτηση πάγιων στοιχείων καταχω ν,ονκ/ι <·>,„
αναβαλλόμενα έσοδα (έσοδα επόμενων περιόδων) και μεταφέρονται τμηματικά στα αποτελέαμ 11111 (ΐκς έσοδα
κιιτ' αναλογία των αποσβέσεων τιον πάγων στοιχείων για τα οποία ελήφθησαν·, ενώ αυτές που /|< | | ( « / \ · Π \ Ί ( ( Ι
για κάλυψη εξόδων καταχωρίζονται στα αποτελέσματα οις έσοδα στην ίδια περίοδο που καταχω )ΐζονται και
τα αντίστοιχα έξοδα.

3.1.11. Έσοδα και έξοδα
Η εταιρεία καταχωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται δουλευμένα.
Ειδικότερα:
Τα έσοδα από πώληση αγαθών καταχωρίζονται εντός της περιόδου στην οποία καθίστανται
δουλευμένα και εφόσον πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις:
^

Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέο •τα ι μι: την
κυριότητα τους.

/

Τα α^αθά /ίνονιαι αποδεκτά από τον αγοραστή.

Ζ

Τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα κά θεωρείται
σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα.

Τα έσοδα από κατασκευαστικά συμβόλαια καταχωρίζονται με τη μέθοδο το.) ποσοστού
ολοκληρώσεως, ενώ τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών καταχιορίζονται με τη } έΟοδο της
ολοκληρωμένης συμβάσεως.

3.1.12. Στοιχεία της καθαρής θέσεως
Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στα
ονομαστικά ποσά. που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί.

3.1.13. Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Τα στοιχεία αυτά αφορούν ενδεχόμενα δικαιώματα και δεσμεύσεις αντίστοιχα, τα οποία προκύπτουν
από γεγονότα του παρελθόντος και η ύπαρξη τους θα επιβεβαιωθεί μόνο από το αν συμβούν ή δϊν
2 συμβούν
ένα ή περισσότερα αβέβαια μελλοντικά γεγονότα, τα οποία δεν είναι πλήριος υπό τον έλεγχο τη.; Εταιρείας.
Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται στις σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσειυν.

3.1.14. Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού
Οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του ισ ολογισμού,
προσαρμόζονται, εάν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι διορθωτικά γεγονότα μετά την ημερ€ μηνία αυτή
επιβάλλουν προσαρμογές της αξίας τους. Οι προσαρμογές αυτές γίνονται για τέτοια γεγονότα, ως την
ημερομηνία εγκρίσειος τιον οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μή διορθωτικά,
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μετα την ημερομηνία του ισολογισμού γεγονότα, γνίικϊταποιούνται εφόσον είνιιι σημαντικά, στι, ση
τοιν χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

3.1.15. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές
Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική εμπι; ιι* και σι:
άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων αναμενόμενων μελλοντικών γεγονότων που. υπό τι τι «ρούσες
συνθήκες, αναμένεται να πραγματοποιηθούν.

3.2. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων, μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων και δι όρθωση
σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων

3.2.1. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων
Οι μεταβολές λογιστικών αρχών και μεθόδων, καταχωρίζονται με αναδρομική επαναόιατύπ ιοση τ(ΐ)\'
χρηματοοικονομικών καταστάσεων όλων τιον 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.

3.2.2 Μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων
Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων καταχωρίζονται στην περίοδο, στην οποία διαπιστώνεται οτι
προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι μεταβολές
αυτές δεν καταχωρίζονται αναδρομικά. Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας μετα' κ)λής .

3.2.3. Διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων
Οι διορθώσεις σφαλμάτων καταχωρίζονται με την αναδρομική διόρθωση των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με τις καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου.
Στην παρούσα περίοδο 2017 δεν εντοπίστηκε σφάλμα προηγούμενης περιόδου.

4. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόμου προκειμένου να επιτευχθεί εύλογη παρουσίαση
των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η εταιρεία παρεκκλίνει από την εφαρμογή μιας διατάξεως Ιιου 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.
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5. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρεώσεως με περισσότερα από ένα
του ισολογισμού

κονδύλια

Λεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύ α του
ισολογισμού.
6. Πληροφορίες σχετικέ/ με ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
6.1. Ιοιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Πίνακας μεταβολών ενσώματων
πάγιων στοιχείων
ιδιο/ρησιμοποιούμενων
Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2016
Προσθήκες περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2016
Σωρευμένες αποσβέσεις και
απομειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2016
αποσβέσεις περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2016
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2016
Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2017
Ιροσθήκες περιόδου
Μειώσεις περιόδου
Μεταφορές περιόδου
Υπόλοιπο31.12.2017
Σωρευμένες αποσβέσεις και
απομειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2017
αποσβέσεις περιόδου
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2017
(αΟαρή λογιστική αξία 31.12.2017

Κτίρια

ηπεόα

Υΐη/ανολογικός
εξοπλισμός

ε

Λοιπό! ^οπλισμός

67.708.63

2.553.62

26.492,34

52.879,55

67.708,63

2.553,62

26.49234

52.879,55

1.072,50
102,14
1.174,64

26.492.28

52.879,13

26.492,28

52.879,13

67.708,63

.378,98

0,06

0,42

67.708.63

2.553.62

26.492,34

52.879.55

67.708,63

2.553,62

26.49234

52.879,55

.174,64
102,15

26.492,28

52.879.13

0,00

1.276,79

26.492,28

52.879,13

67.708,63

1.276,83

0,06

0,42
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6.2. Επενδυτικά ακίνητα
Λεν υπάρχουν

6.3. Βιολογικά περιουσιακά στοιχείο
Δεν υπάρχουν

6.4. Αυλ« πάγια περιουσιακά στοιχεία
Δεν υπάρχουν

6.5. Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή
Δεν υπάρχουν

7. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Δεν υπάρχουν

9. Προβλέψεις

9.1 Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω αποχωρήσεως από την υπηρεσία
Η εταιρεία δεν σχημάτισε πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγιο αποχωρήσεα>ς από την ιιπήρε

9.2 Λοιπές προβλέψεις
Οι λοιπές προβλέψεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
31/12/20X1
Λοιπές προβλέψεις
Σύνολο

10. Υποχρεώσεις
10.1 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
10.1.1 Δάνεια
Δεν υπάρχουν

31/12/20X0

41.067.90

41.067.90

41.067,90

41.067,90

ΙΟ. 1.2 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Αεν υπάρχουν
10.1.3 Κρατικές επιχορηγήσεις
Δεν υπάρχουν
10.2 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
10.2.1 Εμπορικές υποχρεώσεις
Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Εμ πορι κές υποχρεώ σεις
1 Ιρομηθευτές
Επιταγές πληρωτέες
Σύνολο

31/12/2017
869.723,93
79.000.01
948.723,94

31/12/2016
974.871.37
12.998.11
987.869,48

10.2.2 Λοιπές υποχρεώσεις
Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Λοιπές υποχρεώσεις
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες
Πιστωτές εσωτερικού
Προκαταβολές Πελατών
Σύνολο

31/12/2017
2.292.99
20.306.00
14.866.60

31/12/2016
0.00
53.900,61
15.616.60

37.465,59

69.517,21

11. Έσοδα και έξοδα σημαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας

Ακολουθεί ανάλυση αυτών των εσόδων και εξόδων στους παρακάτω πίνακες:
Έσοδα

31/12/2017

31/12/2016

Πωλήσεις εμπορευμάτων
Πωλήσεις προϊόντων έτοιμων & ημιτελών
300.00

Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων και άχρηστου υλικού
Πωλήσεις υπηρεσιών
Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων
Έσοδα παρεπόμενων ασχολκυν
Σύνολο

1.064.317.66

388.909.84

24.000,00

24.000,00

1.088.317,66

413.209,84

Έξοδο
Αμοιβές και έξοδα προσοϊπικσύ
Αμοιβές κιχι έξοδα τρίτων
I Ιαροχές τρίτων
Φόροι - τέλη
Διάφορα έξοδα
Τόκοι και συναφή έξοδα
Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων ενσοπιατωμένες στο
λειτουργικό κόστος
I Ιροβλέψεις εκμετάλλευσης
Σύνολο

31/12/2(117

31/12/2016

192.953,55
566.569, Ν
6.429,42
23.606.87
0.00
36.295,35

143.330.53
59.922,75
3.419,62
16.295.31
14.441.29
22.850.04

41.156.74

7.403.00

7.403.00
874.414,07

41.067.90
288.730,44

12. Τόκοι που ενσωματώθηκαν στην αξία περιουσιακών στοιχείων στην περίοδο
Δεν υπάρχουν

17. Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού

Ο μέσος όρος των απασχολούμενων· ανά κατηγορία ανέρχεται σε άτομα:

Διοικητικό προσωπικό
Εργατοτεχνικό προσο:>πικό
Σύνολο

31/12/2017

31/12/2016
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Η εταιρεία σε σχέση με το απασχολούμενο προσωπικά επιβαρύνθηκε με τα εξής ποσά:

31/12/2017
Μισθοί και ημερομίσθια
Κοινωνικές επιβαρύνσεις

146.897.26
46.056,29

31/12/2016
112.060.73
31.269.80

Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία
Σύνολο

192.953,55

143.330,53

19. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών
οργάνων
Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

Μ ΙΣΊ Τ Ο Κ ί ί Σ Ί V I
\ . \ . Γ . Σ07"«>2«>

Σ ί ί Ι Ι Ι Ι Ί Ι 1 ΙίΙΊ I Ι Ο Σ
\. \. I . Σ 285*35

ν.\. I . Λ Μ 52Κ.21

ΚρίθμΟς \<ί;.ίίΐ; < >.1 '.Ι
Νιι 0 0 3 2 ' Λ
Γα^κ

κυκοι-οα Λ ο π ε τ π „
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ
ΚΟΙΜ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 17^Μ&Ε°Υί' ϋ ΐ 1
ΑΦΜ: 099914911 - Α β Υ Τ Α Β Λ Ρ Ό Υ Σ Ι Ο
ΤΗΛ. 210 61202581
8028Ϊ3

ΚΚΒΛΙίΙΣΙΙ ΟΙ'ΚΩΊΌΝ Κ Μ Ι Κ Τ Η \ Ο Π Σ Ί Ή
Η.(>ΐ(κ>ιν!·τπι .ηι ΓΟ ανώτερη) Πρ<ν5«ρτημη π» οποίο αποτελείται αχό εικοσιμία 1211 «>ν ι<»': Η'
1
αυτά που αναφέρεται οτο ιπσισποιητικό που χορήγησα ατι; 30.06.2018

Αθήνα, 30 Ιουνίον 2018
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ^ΛΕΙ ΚΠΙΣ

ΛΟΓΐ:
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ΟΡΚΟΤΟΙ
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ΛΟΓΙΣΤΕΙ
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Α.Μ. Σ . Ο . Ε . Λ . 14611

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.»
μέλος ιηςΟοΛνβ

ΗΟΓΛΥΒΙΓΙ

ΙηίοπκιΐίοηιιΙ

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Λ ρ Μ Σ Ο Ε Λ 125

'

(ιι,αμι Λ·Π!ΛΖ,
«τον ιβολογιβμά

30. \ ( ΐ η | ΐ ι / τ ΐ ) ΐ ι ι κ « ι ν < » μ ι κ 2 : _
εμφανίζονται

: / / » , ΐ | π : ι_. κ α ι !:νό::/<ιμι,νι;ς »>3Τυ/|π <·»ΛΙ ι ς π ι ι υ ό::ν

ι/| Χ ρ η μ α τ ο ο ι κ ο ν ο μ ι κ ά Λι ομι.ι>πι;ι_
\;\

υπάρχουν

Λ ε ν υπιιμχουν

γ ) Γνιϊι:/ιιμί:νι.; υ π ι ι χ μ Γ . ώ α ε ι ς

του άρθρον 84 του ν. 223 8 I
Κατ" εφαρμογή σχετικών φορολογικών διατάξεων; Η) ιης ϋαρ
(ανέλεγκτες υποθέσεις φ ο ρ ο λ ο γ ί α ; εισοδήματος), βι της παρ. του άρθρου 57 του ν . 2859 2 )(Ι(Ι
(ανέλεγκτες υποθέσεις Φ.II.Λ. και γ! της παρ 5 του άρθρου 9 του ν.
1997 (επιβολή ιβρφκτήιΜ >\
νια υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος), το δικαίωμα του Δημοσίου για την επιβολή του φόρου γιο
ΐ ΧΡήβεις μέχρι και το 201 I έχει «προγραφεί μέχρι την 31 12/2017. με την επκρυλαςη ειδικό ν ή
Εξαιρετικών διατάςΜον π ο υ τυχόν *ρο-βλεποον μεγαλύτερη προθεσμία παραγραφής και Ιυχο
προϋποθέσεις που αυτές ορίζουν
τ,

I Ιέραν αυτών, κατά πάγια νομολογία του Συμβουλίου ιης Επικρατείας και των 4ιθΐκΐ]ΤΐίώΑ
δικαστηρίων, ελλείψει υφισταμένης στον Κώδικα Νόμων περί 1 ελών Χαρτοσήμου διατάξεως ιπρί
παραγραφής, η σχετική αξίωση του Δημοσίου για την επιβολή ιελών χαρτοσήμου υποκεικο <ρην
κατά ιο άρθρο 249 του Αστικού Κώδικα εικοσαετή παραγραφή.
! κι τις χρήσεις που έληξαν μετά την 31 Δεκεμβρίου 201 I και παραμένουν φορολογικά ανεΚεγιτες.
από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές ή και από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας (αςορά
τις χρήσεις από το 2012 μέχρι και τη χρήση 2017). η εκτίμηση μας είναι ότι αι| φάροι π ο υ
ενδεχομένως προκύψουν δεν θα ασκήσουν οικπώδη επίδραση στις χρήμα τουικονο} ικές
καταστάσεις. Η εταιρεία δεν έχει υπαχθεί σι: έλεγχο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται
από τις διατάξεις του άρθρου 65Α του ν 4174 2013 για την χρήση 2017

Μαρκόπουλο, 31 Μαρτίου 2018
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