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Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΚΟΝΣΤΡΟΥΤΕΚ Α.Ε.». 
 

1. Εισαγωγή  

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας με την  επωνυμία 

«ΚΟΝΣΤΡΟΥΤΕΚ ΤΕΧΝΙΚΗ  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «ΚΟΝΣΤΡΟΥΤΕΚ Α.Ε.», οι οποίες 

αποτελούνται από τον ισολογισμό της 30ης Ιουνίου 2018, την κατάσταση αποτελεσμάτων 

που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. 

 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως 

και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να 

καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από 

ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
 

 

Γνώμη  

Κατά τη γνώμη μας οι κατωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 

ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Ανώνυμης εταιρείας «ΚΟΝΣΤΡΟΥΤΕΚ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «ΚΟΝΣΤΡΟΥΤΕΚ Α.Ε.»,  κατά την 30η Ιουνίου 

2018, και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, 

σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 

 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης του 

Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια 

των οριζόμενων από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. 

 
 

2. ΕΚΘΕΣΗ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  ΑΝΩΝΥΜΗΣ  

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  ΜΕ  ΤΗΝ  ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΚΟΝΣΤΡΟΥΤΕΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ  ΧΡΗΣΗ  ( 01/07/2017-30/06/2018) 

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 05200/001/Β/86/5198 & αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 123780401000 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

 Σύμφωνα  με  το  άρθρο  43  παράγραφος 3 του  Κ.Ν. 2190/20, έχουμε την τιμή να 

θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/07/2017-

30/06/2018 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις. 

 

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας 

 

 Ο κύκλος εργασιών (πωλήσεις) ανήλθε στο ποσό των € 0,00 έναντι ποσού € 0,00 της 

προηγούμενης χρήσεως, το κόστος των πωλήσεων ανήλθε στο ποσό των € 0,00 έναντι 
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ποσού € 0,00 της προηγούμενης χρήσεως, ενώ το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε στο ποσό 

των € 0,00 έναντι ποσού €  0,00 της προηγούμενης.       

 Τα Λοιπά συνήθη έσοδα ανήλθαν στο ποσό των € 0,00  έναντι ποσού € 80.000,14  

της προηγούμενης χρήσεως. 

 Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν στο ποσό των € 2.174,01 έναντι ποσού   

€ 1.669,53 της προηγούμενης χρήσεως και τα έξοδα λειτουργίας διαθέσεως στο ποσό των € 

0,00 έναντι ποσού   € 0,00 της προηγούμενης χρήσεως  ενώ οι χρεωστικοί τόκοι ανήλθαν 

στο ποσό των € 3.534.,56 έναντι ποσού €  556,95 της προηγούμενης χρήσεως. 

 Τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα ανήλθαν στο ποσό των € 100,24 έναντι ποσού € 

607,20 της προηγούμενης χρήσεως. Έτσι διαμορφώθηκαν ζημιές ποσού € -5.808,81  έναντι 

ποσού κερδών € 14.465,81  της προηγούμενης χρήσεως. 

  

1. Οικονομική θέση της εταιρείας 

 H οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 30/6/2018 κρίνεται μέτρια. 

Τα ίδια κεφάλαια κατά την 30/06/2018 ανέρχονται σε ποσό € 3.394.889,91 έναντι € 

3.400.698,72 της προηγούμενης χρήσεως. 

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις (1.7.2016-

30.6.2017 και 1.7.2017-30.6.2018) αντίστοιχα έχουν ως εξής: 

 

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης     

 
30/6/2018 30/6/2017 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 1.683.365,73 
48,65% 

1.670.994,82 
48,47% 

Σύνολο ενεργητικού 3.460.092,83 3.447.721,92 

Πάγιο ενεργητικό 1.776.727,10 
51,35% 

1.776.727,10 
51,53% 

Σύνολο ενεργητικού 3.460.092,83 3.447.721,92 

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό 

και πάγιο ενεργητικό. 

Ίδια κεφάλαια 3.394.889,91 
5.206,65% 

3.400.698,72 
7.231,96% 

Σύνολο υποχρεώσεων 65.202,92 47.023,20 

Ο παραπάνω δείκτης  δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας. 

Σύνολο υποχρεώσεων 65.202,92 
1,88% 

47.023,20 
1,36% 

Σύνολο παθητικού 3.460.092,83 3.447.721,92 

Ίδια κεφάλαια 3.394.889,91 
98,12% 

3.400.698,72 
98,64% 

Σύνολο παθητικού 3.460.092,83 3.447.721,92 

Οι παραπάνω δείκτες  δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας . 

Ίδια κεφάλαια 3.394.889,91 
191,08% 

3.400.698,72 
191,40% 

Πάγιο ενεργητικό 1.776.727,10 1.776.727,10 

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από 

τα Ίδια Κεφάλαια. 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 1.683.365,73 
2.581,73% 

1.670.994,82 
3.553,55% 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 65.202,92 47.023,20 

Ο δείκτης αυτός  δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού. 

Κεφάλαιο  κινήσεως 1.618.162,81 
96,13% 

1.623.971,62 
97,19% 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 1.683.365,73 1.670.994,82 
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Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του Κυκλοφορούντος ενεργητικού 

το οποίο χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και 

Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων). 

     
 

30/6/2018 30/6/2017 

Καθαρά αποτελέσματα 

εκμεταλλεύσεως 
-5.708,57 

 

78.887,56 

 Πωλήσεις αποθεμάτων & 

υπηρεσιών 
0,00 0,00 

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των 

εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων. 

Καθαρά αποτελέσματα 

χρήσεως προ φόρων 
-5.808,81 

 

78.280,36 
97,85% 

Σύνολο εσόδων 0,00 80.000,14 

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα 

συνολικά της έσοδα 

Καθαρά αποτελέσματα 

χρήσεως προ φόρων 
-5.808,81 

-0,17% 
78.280,36 

2,30% 

Ίδια κεφάλαια 3.394.889,91 3.400.698,72 

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας. 

Μικτά αποτελέσματα 0,00 

 

0,00 

 Πωλήσεις αποθεμάτων & 

υπηρεσιών 
0,00 0,00 

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των 

πωλήσεων της εταιρείας. 

 

1. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι 

      Η πορεία της εταιρείας προβλέπεται να είναι στάσιμη λόγω του δυσμενούς 

οικονομικού περιβάλλοντος. 

 

2.  Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης 

     Δεν υφίσταται τομέας έρευνας και ανάπτυξης. 

 

3. Διαθέσιμο συνάλλαγμα 

     Δεν υφίσταται διαθέσιμο συνάλλαγμα . 

 

4. Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα 

Η Εταιρεία δεν κατέχει χρηματοοικονομικά μέσα . 

 

5. Ακίνητα της εταιρίας 

 

 Είδος ακινήτου 

Αξία 

κτήσεως 

30.06.2018 

Αποσβέσεις 

30.06.2018 

Αναπόσβ. 

αξία 

30.06.2017 

Εμπράγματα  

βάρη 

 ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ    

Δεν υπάρχουν 

1. Αγροτεμάχιο 11.032,00 τ.μ. 

Κοινότητα Σούρπης 

Μαγνησίας (Συμβόλαιο 

173/22.3.1990) 

30.188,20 0,00 30.188,20 

 
Σύνολο  30.188,20  30.188,20 
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6. Υποκαταστήματα εταιρείας 

Δεν υπάρχουν 

 

7. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την 

ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης. 

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο 

γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της 

εταιρίας. 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

Κρίνουμε ότι, λαμβανομένων υπ’ όψη των συνθηκών ανταγωνισμού του κλάδου η 

εταιρεία έφθασε τους στόχους που είχε θέσει. 

 

Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε  

 

1. Nα εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσης 01.07.2017 - 

30.06.2018 

2. Να απαλλάξετε εμάς και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της 

χρήσης 01.07.2017- 30.06.2018 σύμφωνα  με τον νόμο και το καταστατικό 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο παμψηφεί εγκρίνει την παραπάνω Έκθεση διαχειρίσεως της 

χρήσης 01.07.2017 - 30.06.2018 

 

Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2018 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
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IΣOΛOΓIΣMOΣ  ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝIOY 2018  

 
30/6/2018 

 
30/6/2017 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά  στοιχεία 
  

 
Ακίνητα                                    30.188,20 

 
30.188,20 

Κτίρια και Τεχνικά έργα 0,00 
 

0,00 
Μηχανολογικός εξοπλισμός          0,00 

 
0,00 

Λοιπός εξοπλισμός                 0,00 
 

0,00 
Σύνολο 30.188,20 

 
30.188,20 

Άυλα  πάγια  στοιχεία 
  

 
Λοιπά άυλα                              0,00 

 
0,00 

Σύνολο 0,00 
 

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

 
0,00 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
  

 
Συμμετοχές σε θυγατρικές συγγενείς και κοινοπραξίες 1.745.076,62 

 
1.745.076,62 

Δάνεια και απαιτήσεις 1.462,28 
 

1.462,28 
Σύνολο 1.746.538,90 

 
1.746.538,90 

Αναβαλλόμενοι φόροι 0,00 
 

0,00 
Σύνολο μη κυκλοφορούντων 1.776.727,10 

 
1.776.727,10 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
  

 
Αποθέματα 

  
 

Παραγωγή σε εξέλιξη                             0,00 
 

0,00 
Προκαταβολές για αποθέματα         0,00 

 
0,00 

Σύνολο 0,00 
 

0,00 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές 

  
 

Εμπορικές  απαιτήσεις 0,00 
 

0,00 
Λοιπές απαιτήσεις   1.564.972,19 

 
1.557.675,94 

Προπληρωμένα έξοδα       0,00 
 

0,00 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα      136.393,54 

 
113.318,88 

Σύνολο 1.583.365,73 
 

1.670.994,82 
Σύνολο κυκλοφορούντων 1.583.365,73 

 
1.670.994,82 

Σύνολο ενεργητικού 3.460.092,83 
 

3.447.721,92 
 

 

Καθαρή  θέση    
Καταβλημένα κεφάλαια    
Κεφάλαιο                          1.596.437,64  1.596.437,64 
Σύνολο 1.596.437,64  1.596.437,64 
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο    
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού   247.431,30  247.431,30 
Φορολογηθέντα αποθεματικά τεχνικών επιχειρήσεων 65.052,05  65.052,05 
Αφορολόγητα αποθεματικά               50.064,49  50.064,49 
Αποτελέσματα εις νέο                       1.145.904,43  1.151.713,24 
Σύνολο 1.508.452,27  1.514.261,08 
Διαθέσιμα Μερίσματα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 290.000,00  290.000,00 
Σύνολο καθαρής θέσης 3.394.889,91  3.400.698,72 
Προβλέψεις     
Προβλέψεις για ζημιές από Κ/Ξίες 0,00  0,00 
Σύνολο 0,00  0,00 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις    
Δάνεια και Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,00  0,00 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις    
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων 0,00  820,28 
Εμπορικές υποχρεώσεις 37.290,00  37.290,00 
Φόρος εισοδήματος 0,00  0,00 
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Λοιποί φόροι και τέλη 0,00  0,00 
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 0,00  0,00 
Λοιπές υποχρεώσεις 27.912,92  8.912,92 
Σύνολο 65.202,92  47.023,20 
Σύνολο υποχρεώσεων 62.202,92  47.023,20 
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 3.460.092,83  3.447.721,92 

 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

 

 

 

 
30/6/2018 

 
30/6/2017 

Κύκλος εργασιών (Καθαρός)  0,00 
 

0,00 
Κόστος πωλήσεων 0,00 

 
0,00 

Μικτό αποτέλεσμα 0,00 
 

0,00 
Λοιπά συνήθη έσοδα 0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

Έξοδα διοίκησης 2.174,01 
 

1.669,53 
Έξοδα διάθεσης 0,00 

 
0,00 

Λοιπά έξοδα και ζημίες 100,24 
 

607,20 
Λοιπά έσοδα και κέρδη 0,00 

 
0,00 

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων -2.274,25 
 

-2.276,73 
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 0,00 

 
80.000,14 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 3.534,56 
 

(-556,95) 
Αποτελέσματα προ φόρων -5.808,81 

 
78.280,36 

Φόρος  εισοδήματος  0,00 
 

0,00 
Λοιποί φόροι (Τέλος επιτηδεύματος-Έκτακτη εισφορά) 1.000,00 

 
1.000,00 

Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους -6.808,81 
 

77.280,36 

 

 

 

 

 
 
 



8 

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ( Μικρών Οντοτήτων ) 
 

Άρθρο  29 Ν.4308/2014: Προσάρτημα επί των χρηματοοικονομικών  
καταστάσεων 

 

 
1. Πληροφορίες σχετικά με: 
α) Την επωνυμία της οντότητας. 
β) Το νομικό τύπο της οντότητας. 
γ) Την περίοδο αναφοράς. 
δ) Τη διεύθυνση της έδρας της οντότητας. 
ε) Το δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι 
εγγεγραμμένη η οντότητα ή αντίστοιχες 
πληροφορίες, κατά περίπτωση. 
η) Την κατηγορία της οντότητας (πολύ μικρή, 
μικρή, μεσαία, μεγάλη, δημοσίου συμφέροντος), 
σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. 
θ) Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις 
έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον 
παρόντα νόμο. 

  
 
ΚΟΝΣΤΡΟΥΤΕΚ Α.Ε. 
Α.Ε. 
01.07.2016 – 30.06.2017 
Βασ. Σοφίας 90, Αθήνα  Τ.Κ.-11528 

 
Αρ.Μ.Α.Ε. 05200/001/Β/86/5198, 
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123780401000 
 
ΜΙΚΡΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ 
 
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν 
καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον 
παρόντα νόμο. 
 

 

 

 
2. Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών 
που ακολουθεί η οντότητα 
για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών 
της καταστάσεων. Σε περίπτωση αλλαγών 
λογιστικών πολιτικών, αλλαγών λογιστικών 
εκτιμήσεων ή διόρθωσης λαθών, γίνεται αναφορά 
στο γεγονός, στους λόγους που οδήγησαν στην 
αλλαγή ή τη διόρθωση, και γνωστοποιούνται 
επαρκώς οι σχετικές επιπτώσεις στα κονδύλια των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
 

 
 

 

 
 
Δεν έχει γίνει καμία αλλαγή στις λογιστικές 
πολιτικές που ακολουθεί η οντότητα. 

 

 

 
3. Όπου, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η οντότητα έχει 
παρεκκλίνει από την εφαρμογή μιας διάταξης του 
παρόντος νόμου για να εκπληρώσει την υποχρέωση 
της παραγράφου 2 του άρθρου 16 περί εύλογης 
παρουσίασης, η παρέκκλιση αυτή γνωστοποιείται και 
δικαιολογείται επαρκώς. Οι επιπτώσεις της 
παρέκκλισης στα περιουσιακά στοιχεία, στις 
υποχρεώσεις, στην καθαρή θέση και στα 
αποτελέσματα, παρατίθενται πλήρως στο 
προσάρτημα. 
 

 
 
 
 
Δεν έγινε καμία παρέκκλιση  

 

 

 
4. Εάν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο 
την προοπτική της  οντότητας ως συνεχιζόμενη 
δραστηριότητα, γνωστοποιείται η φύση αυτών των 
παραγόντων, καθώς και τα μέτρα που έχουν ληφθεί 
για την αντιμετώπισή τους. 
 

 
Δεν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε 
κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως 
συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 
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5α.  Εάν η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της 
συνεχιζόμενης δραστηριότητας. 
 

  
Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της 
συνεχιζόμενης δραστηριότητας. 

 

5β.   Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση. 
 

 
 

Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση. 

 

5γ. Οι πληροφορίες επί των κονδυλίων των 
χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων παρατίθενται με τη σειρά με την οποία 
τα κονδύλια αυτά παρουσιάζονται στις 
χρηματοοικονομικές  καταστάσεις. 

 
 
ΝΑΙ 

 

5δ. Όταν πληροφορίες του παρόντος άρθρου 
παρατίθενται στους πίνακες των χρηματοοικονομικών  
καταστάσεων, οι πληροφορίες αυτές μπορεί να μην 
επαναλαμβάνονται στο προσάρτημα. 
 

 
 
ΝΑΙ 

 
 

 
6. Το προσάρτημα περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστον, τις 
επεξηγηματικές πληροφορίες και αναλύσεις των 
παραγράφων 3 έως 34 του παρόντος άρθρου, εκτός 
και εάν προβλέπεται απαλλαγή βάσει του παρόντος 
νόμου. 
 

 
Το προσάρτημα περιλαμβάνει, όλες  τις  
πληροφορίες και αναλύσεις των 
παραγράφων 3 έως 34 του παρόντος 
άρθρου, και δεν υπάρχει απαλλαγή βάσει 
του παρόντος νόμου. 

 
 

 
7. Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο ή μία υποχρέωση 
σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια του 
ισολογισμού, γνωστοποιείται η σχέση του στοιχείου 
αυτού με τα σχετιζόμενα κονδύλια των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
 

 
 
 
ΝΑΙ 

 
 

 
8. Πίνακα που παρουσιάζει για κάθε κονδύλι των 
ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών 
στοιχείων: 

α) Το κόστος κτήσης ή το κόστος παραγωγής ή 
την εύλογη αξία (του άρθρου 24) σε περίπτωση 
που έχει εφαρμοστεί επιμέτρηση στην εύλογη 
αξία, στην αρχή και στο τέλος της περιόδου για 
κάθε κονδύλι. 

β) Τις προσθήκες, τις μειώσεις και τις μεταφορές 
μεταξύ των κονδυλίων των παγίων κατά τη διάρκεια 
της περιόδου 

γ) Τις αποσβέσεις και απομειώσεις αξίας που 
αφορούν την περίοδο. 

δ) Τις σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις στην 
αρχή και στο τέλος της περιόδου. 

ε) Τις λοιπές μεταβολές των σωρευμένων 
αποσβέσεων και απομειώσεων κατά τη διάρκεια 
της περιόδου. 

στ) Το ποσό με το οποίο προσαυξήθηκε  η αξία 
κτήσης πάγιων περιουσιακών στοιχείων λόγω 
κεφαλαιοποίησης  τόκων στην περίοδο, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2δ του άρθρου 18. 
ζ) Λοιπές μεταβολές. 
 

 

 

 
 
 
 
Δεν έχει εφαρμοστεί η επιμέτρηση στην 
εύλογη αξία. 
 
 
 
 
Επισυνάπτεται  ο  πίνακας  των παγίων 
στοιχείων 
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9. Το ποσό τόκων της περιόδου με το οποίο 
αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και 
υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 20. 
 

Δεν υπάρχουν τόκοι της περιόδου που 
προσαύξησαν το κόστος απόκτησης αγαθών 
και υπηρεσιών 

 

 

 
10. Το συνολικό χρέος της οντότητας που καλύπτεται 
με εξασφαλίσεις που παρέχονται από την οντότητα, 
με ένδειξη της φύσης και της μορφής της 
εξασφάλισης. 
 

 
Δεν υφίστανται δανειακές υποχρεώσεις 

 

 

 
11. Τα ποσά των υποχρεώσεων  της οντότητας που 
καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την 
ημερομηνία του ισολογισμού. 
 

 
Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις  της οντότητας 
που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) 
έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού 
 

 

 

 
12. Για τους απασχολούμενους  στην οντότητα 
κατά τη διάρκεια περιόδου παρέχονται οι εξής 
πληροφορίες: 

α) Ο μέσος όρος των απασχολούμενων. 
 

 
 
Ο μέσος όρος των απασχολούμενων είναι 0 
άτομο. 

 

 

 
13. Το ποσό και τη φύση των επιμέρους στοιχείων 
των εσόδων ή των εξόδων που είναι ιδιαίτερου 
ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας. Ιδιαίτερα, 
στην περίπτωση που από τον παρόντα νόμο 
προβλέπεται συμψηφισμός εσόδων και εξόδων 
γνωστοποιούνται  τα σχετικά κονδύλια και οι αξίες 
αυτών προ του συμψηφισμού. 
 
 

 
 
 
Δεν υπάρχουν έσοδα ή έξοδα που είναι 
ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή 
σημασίας» 

 

 

 
14α) Σαφής δήλωση ότι έχει γίνει χρήση της 
δυνατότητας επιμέτρησης στην εύλογη αξία, 
καθώς και τα κονδύλια των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν 
επιμετρηθεί στην εύλογη αξία. 

14β) Περιγραφή των σημαντικών υποθέσεων 
στις οποίες βασίζονται τα υποδείγματα και οι 
τεχνικές επιμέτρησης. 

14γ) Ανά κονδύλι στοιχείων του ισολογισμού: 
η εύλογη αξία, οι μεταβολές της που έχουν 
αναγνωριστεί στα αποτελέσματα, καθώς και οι 
μεταβολές αυτής που έχουν αναγνωριστεί 
απευθείας στην καθαρή θέση (διαφορές 
εύλογης αξίας). 

 

 

 
Δεν έχει γίνει επιμέτρηση στην εύλογη αξία. 
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14δ) Πίνακας στον οποίο παρουσιάζεται η 
κίνηση των διαφορών εύλογης αξίας κατά τη 
διάρκεια της περιόδου, με ανάλυση σε μικτό 
ποσό και αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος, 
όταν αναγνωρίζεται αναβαλλόμενη φορολογία. 

14ε) Για κάθε κατηγορία παράγωγων 
χρηματοοικονομικών  μέσων, πληροφορίες για 
την έκταση και τη φύση τους, 
συμπεριλαμβανόμενων των όρων και των 
συνθηκών που μπορεί να επηρεάσουν το 
ποσό, το χρόνο και την πιθανότητα μελλοντικών 
χρηματοροών. 
14στ) Για πάγια στοιχεία, η λογιστική αξία των 
παγίων αυτών που θα αναγνωρίζονταν  στον 
ισολογισμό, εάν τα εν λόγω στοιχεία δεν είχαν 
επιμετρηθεί στην εύλογη αξία τους, σύμφωνα με 
το άρθρο 24. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

15) Το συνολικό ποσό των 
χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων, εγγυήσεων 
ή  ενδεχόμενων επιβαρύνσεων  (ενδεχόμενες 
υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον 
ισολογισμό, με ένδειξη της φύσης και της 
μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν 
παρασχεθεί.  
 

Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε 
εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία 
ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες,  
γνωστοποιείται ξεχωριστά. 

 
 
Δεν υπάρχουν δεσμεύσεις ή εγγυήσεις ή 
επιβαρύνσεις που δεν εμφανίζονται στον 
Ισολογισμό. 
 
 
 
 
 
Δεν υπάρχουν τέτοιες δεσμεύσεις. 
 

 

 

 

16. Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων 
που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, 
διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, με 
μνεία του επιτοκίου, των όρων χορήγησης και 
των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή 
δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς 
και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για 
λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα 
στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για 
κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών. 

 

 
 
Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΓΙΩΝ  30.06.2018 

  

 

 
 Α    Ξ    Ι    Ε    Σ        Κ    Τ    Η    Σ    Ε    Ω    Σ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
Υπόλοιπο 

30.06.2017 
Προσθήκες Μειώσεις 

Υπόλοιπο 

30.06.2018 

1. Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ   (Α) 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ      

ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ     

1. Γήπεδα-Οικόπεδα 30.188,20 0,00 0,00 30.188,20 

3. Κτίρια και τεχνικά έργα 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Μηχ/τα-Τεχνικές εγκ/σεις και λοιπός μηχ/κός 

εξοπλ. 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. Μεταφορικά μέσα 0,00 0,00 0,00 0,00 

6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ   (Β) 30.188,20 0,00 0,00 30.188,20 

ΣΥΝΟΛΟ   (Α+Β) 30.188,20 0,00 0,00 30.188,20 

 
 Α    Π    Ο    Σ    Β    Ε    Σ    Ε    Ι    Σ 

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
Υπόλοιπο 

30.06.2017 
Προσθήκες Μειώσεις 

Υπόλοιπο 

30.06.2017 

Υπόλοιπο 

30.06.2017 

Υπόλοιπο 

30.06.2018 

1. Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης 

εγκαταστάσεως 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ        

ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ       

1. Γήπεδα-Οικόπεδα 30.188,20 0,00 0,00 0,00 30.188,20 30.188,20 

3. Κτίρια και τεχνικά έργα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Μηχ/τα-Τεχνικές εγκ/σεις  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. Μεταφορικά μέσα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ  (Β) 30.188,20 0,00 0,00 0,00 30.188,20 30.188,20 

ΣΥΝΟΛΟ   (Α+Β) 
30.188,20 0,00 0,00 0,00 30.188,20 30.188,20 

 

 

Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2018 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η Υπεύθυνη του λογιστηρίου 

   

   

 

  

 

   

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΥΣΑΝΘΗ 

ΑΔΤ / ΑΒ-248953 ΑΔΤ / ΑΖ-126362 ΑΔΤ  ΑΜ 515661  ΑΜ ΟΕΕ 0044898 Α' Τάξης 

 

 

 


