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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΗΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2017
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1/1/2017 - 31/12/2017

Κύρωι Μέτοχοι,
Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1-31/12/2017 της
εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας
Η «ΤΡΑΝΣΚΟΝΤΕ1ΝΕΡ Α.Ε. » δραστηριοποιείται στην παροχή υττηρεσιών: οδικής μεταφοράς, αποθήκευσης και
διαχείρισης εμφόρτων και κενών εμπορευματοκιβωτίων, διαχείρισης αποθηκευμένων προϊόντων, λιμένων
φορτοεκφόρτωσης πλοίων και διαχείρισης αυλής.

2. Δομή εταιρικής διακυβέρνησης της «ΤΡΑΝΣΚΟΝΤΕΪΝΕΡ Α.Ε.»
Η εταιρεία διοικείται από τριμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται κάθε τρία χρόνια, από την Γενική
Συνέλευση των Μετόχων.
Η Γ ενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και συνέρχεται συνήθως μία φορά το χρόνο
για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, εκλογή ελεγκτών, λοιπά θέματα, και επίσης, συνέρχεται, κατά
περίπτωση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει συνήθως μία φορά το μήνα και τηρούνται πρακτικά όπως και στη Γενική
Συνέλευση.

3. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας
Κύκλος εργασιών έφτασε τα 5.586.367,00€ ένανη 5.746.912,54€ της περσινής, μειωμένος από πέρσι κατά 2,79%. Το
άμεσο κόστος πωλήσεων, ανήλθε στα 4.638.243,55€ έναντι 4.790.471,546 της περσινής, ήτοι το 83,03% των
πωλήσεων έναντι 83,36% της προηγουμένης χρήσεως.
Τα μικτά κέρδη ανέρχονται σε 948.123,456 έναντι 956.441 ,ΘΘ6 της περσινής δηλαδή το μικτό κέρδος ως ποσοστό των
πωλήσεων είναι της τάξεως του 16,97% έναντι 16,64% της προηγουμένης χρήσεως.
Προστιθεμένων των λοιπών συνήθων εσόδων ποσού 24.954,646 ( έναντι αντιστοίχων 81.299,666 πέρσι) και
αφαιρουμένων των εξόδων διοίκησης και διάθεσης ανερχόμενα στο 10,95% των πωλήσεων (10,72% πεέρσι) και των
λοιπών εξόδων και ζημιών καθώς και ζημιών από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων, προκύπτει αποτέλεσμα προ
τόκων και φόρων ποσού 311.922,136 (έναντι 395.745,706 πέρσι).
Ααμβάνοντας υπόψη και των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων, ανερχόμενα στο 1,04% των πωλήσεων (1,24%
πέρσι) προκύπτουν αποτελέσματα προ φόρων ύψους 253.859,286 ήτοι ως ποσοστό επί των πωλήσεων 4,54%
(αντίστοιχα πέρσι 324.639,266 ποσοστό 5,65%).
Οι αποσβέσεις χρήσεως έχουν ανέλθει στα 104.169,236 (έναντι 56.813,75 πέρσι) και συμπεριλαμβάνονται στο
λειτουργικό κόστος.

4. Οικονομική θέση της εταιρείας
Η οικονομική κατάσταση της εταφείας κατά την 31/12/2017 κρίνεται ικανοποιητική δεδομένης και της παρούσας
οικονομικής συγκυρίας και της εντεινόμενης οικονομικής ύφεσης της ελληνικής οικονομίας.
Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2017 ανέρχονται σε ποσό 1.549.087,776 έναντι 1.595.670,316 της προηγούμενης
χρήσεως.
Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2017 και 2016 έχουν ως εξής:
Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης

31/12/2017 31/12/2016

Κυκλοφορούν ενεργητικό 1.641.364,02 53,23% 1.719.210,26 54,51%
Σύνολο ενεργητικού 3.083.527,40 3.153.787,52

Πάγιο ενεργητικό 812.163,19 26,34% 780.577,07 24,75%
Σύνολο ενεργητικού 3.083.527,40 3.153.787,52
Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλαφοριακό και πάγιο
ενεργητικό.



Ίδια κεφάλαια 1.549.087,77 100,95% 1.595.670,31 102,41%
Σύνολο υποχρεώσεων 1.534.439,63
Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.

1.558.117,21

Σύνολο υποχρεώσεων 1.534.439,63 49,76% 1.558.117,21 49,40%
Σύνολο παθητικού 3.083.527,40 3.153.787,52

Ίδια κεφάλαια 1.549.087,77 50,24% 1.595.670,31 50,60%
Σύνολο παθητικού 3.083.527,40
Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας

3.153.787,52

Ίδια κεφάλαια 1.549.087,77 190,74% 1.595.670,31 204,42%
Πάγιο ενεργητικό 812.163,19 780.577,07

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταχρείας από τα Ίδια
Κεφάλαια.

Κυκλοφορούν ενεργητικό 1.641.364,02 106,97% 1.719.210,26 110,34%
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.534.439,63 1.558.117,21

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της
με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.

Κεφάλαιο κινήσεως 106.924,39 6,51% 161.093,05 9,37%
Κυκλοφορούν ενεργητικό 1.641.364,02 1.719.210,26

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).

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας
Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως 253.287,93 4,53% 274.319,78 4,77%
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών 5.586.367,00 5.746.912,54

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των εκτάκτων και
ανόργανων αποτελεσμάτων.

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ
φόρων 253.417,46 4,52% 324.639,26 5,57%
Σύνολο εσόδων 5.611.321,64 5.828.212,20

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

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ
φόρων 253.417,46 16,36% 324.639,26 20,35%
Ίδια κεφάλαια 1.549.087,77 1.595.670,31
Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.

Μικτά αποτελέσματα 948.123,45 16,97% 956.441,00 16,64%
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών 5.586.367,00 5.746.912,54

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της
εταιρείας.

Οι οικονομικές καταστάσεις της κλειόμενης χρήσης όσο και της προηγούμενης συντάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις
του νόμου 4308/2014.



5. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι
Η συγκυρία είναι εξαιρετικά δύσκολη αλλά αναμένεται αύξηση του κύκλου εργασιών, η κερδοϊκανότητα θα
παραμείνει στα ίδια ετιίπεδα. Εκτιμάται ότι θα μεγαλώσει ο χρόνος ικανοποίησης των απαιτήσεων από τους πελάτες
μας με αποτέλεσμα να αυξηθούν τα χρηματοοικονομικά έξοδα.

6. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάτττυξης
Δεν υπάρχουν.

7. Κίνδυνοι

Κίνδυνος Ρευστότητας.
Ο κίνδυνος ρευστότητας δεν είναι μεγάλος και παραμένει ίδιος με την προηγούμενη χρήση. Η είσπραξη των
απαιτήσεων δεν έχει ετηδεινωθεί σε σχέση την προηγούμενη χρήση και ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός έχει μειωθεί.
Πιστωτικός κίνδυνος
Η εταιρεία δεν διατρέχει πιστωτικό κίνδυνο διότι το 80% του πελατολογίου της είναι κατά βάση σταθερό εδώ και μκχ
πενταετία. Η εταιρεία παρακολουθεί την εξέλιξη της εισπραξιμότητας των απαιτήσεων και λαμβάνει τα καταλληλά
μέτρα για την διασφάλισης της είσπραξης αυτών. Σε περίπτωση ενδείξεων κινδύνων απαιτεί να εισπράξει το τίμημα
της πώλησης μετρητοίς ή εξασφαλίζει την απαίτησή της με αξιόγραφα τρίτων φερέγγυων πελατών του πελάτη της.
Κίνδυνος ταμειακών ροών
Η εταιρεία δε διαθέτει σημαντικά τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία στο ενεργητικό της και οι ταμειακές ροές δεν
επηρεάζονται από τα ετητόκια των καταθέσεων, επομένως ο κίνδυνος κρίνεται περιορισμένος. Η εταφεία δε
χρησιμοποιεί λογιστική αντιστάθμισης κινδύνων.
Κίνδυνος από μεταβολές τιμών αγορών
Δεν υπάρχει ορατός κίνδυνος μεταβολής των τιμών των παρεχομένων υιτηρεσιών δεδομένου ότι κατά 60% των
πωλήσεων υττηρεσιών προέρχονται από συμβάσεις.

8. Εργασιακά θέματα
Η εταιρεία, έχει καθιερώσει κατάλληλες αρχές και διαδικασίες, ώστε να παρέχεται η εύλογη διασφάλιση ότι διαθέτει
επαρκές και ικανό προσωπικό, προσηλωμένο στις δεοντολογικές, διοικητικές και νομικές απαιτήσεις, οι οποίες είναι
απαραίτητες για να εκπληρώνονται αποτελεσματικά από αυτό οι υποχρεώσεις του. Τέτοιες αρχές και διαδικασίες,
αφορούν στα ακόλουθα θέματα:
Πρόγραμμα πρόσληψης προσωπικού
Στους σκοπούς της εταφείας είναι η επιλογή ατόμων με ακεραιότητα χαρακτήρα και δυνατότητα επαγγελματικής
εξέλιξης. Οι εργασιακές σχέσεις με το προσωπικό βρίσκονται σε εξαιρετικό επίπεδο και ως εκ τούτου επικρατεί
εργασιακή ειρήνη.
Αξιολόγηση απόδοσης προσωπικού
Τα μέλη της εταιρείας, αξιολογούνται εσωτερικά για τους σκοπούς της εταιρείας (απόδοση, επίδοση, φιλομάθεια,
εργατικότητα, συμπεριφορά κ.λπ.), σύμφωνα με τις διαδικασίες διοίκησης και διαχείρισης.
Ασφάλεια, Υγιεινή και επιμόρφωση του προσωπικού
Η εταιρία έχει σε ισχύ και εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας στην εργασία το οποίο είναι σε
συμμόρφωση με το Πρότυπο OHSAS 18Θ01:2007/ΕΑΟΤ 1801:2008.

9. Περιβαλλοντικά θέματα
Η εταιρία έχει σε ισχύ και εφαρμόζει σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης το οποίο είναι σε συμμόρφωση με το
Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004.

10. Διαθέσιμο συνάλλαγμα
Δεν υπάρχει

11. Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα
Λεν υπάρχουν.

12. Ακίνητα της εταιρίας
Π εταιρία διαθέτει τα παρακάτω οικόπεδα.



Περιγραφή Θέση-Περιοχή Δήμος
Επιφάνεια

σε τ.μ.
Αξία Κτήσης

Αντ. Αξία
Συμβολαίου

Αγροτεμάχιο 1 Σταυροδρόμι (ή Μαύρη Ώρα) Ασπροπύργου 434,00 30.000,00 6.770,40

Αγροτεμάχιο 2 Σταυροδρόμι (ή Μαύρη Ώρα) Ασπροπύργου 483,00 31.000,00 2.656,50

Αγροτεμάχιο 3 Σταυροδρόμι (ή Συντριβάνι) Ασπροπύργου 178,00 9.000,00 528,66

Αγροτεμάχιο 4 Σταυροδρόμι Ασπροττύργου 568,00 50.000,00 3.124,00
Σύνολο 120.000,00 13.079,56

13. Υποκαταστήματα εταιρείας
Η εταιρεία έχει τα εξής υποκαταστήματα:
α) Αθήνα, Πέτρου Ράλλη 11 και β) Θεσσαλονίκη, Θέση Κάτω Περίτσα, Καλοχώρι Θεσσαλονίκης.

14. Λογιστικές Αρχές
Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η εταφεία γυχ την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2Θ17
αναφέρονται λεπτομερώς στο προσάρτημα.

15. Προτεινόμενη διάθεση κερδών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν θα προτείνει στην προσεχή τακτική γενική συνέλευση των μετόχων την δαχνομή
μερισμάτων. Για την μη διανομή μερισμάτων η απαιτουμένη από την γενική συνέλευση των μετόχων πλειοψηφία είναι
70% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου (άρθρο 45, Ν.2190/192Θ).

16. 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.

Μετά τα παραπάνω κ. Μέτοχοι σας παρακαλούμε:
1. Να εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης 2Θ17.
2. Να απαλλάξετε τα μέλη του Λ.Σ. και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης σύμφωνα

με το νόμο και το καταστατικό
3. Να διορίσετε τακηκούς και αναπληρωματικούς ελεγκτές για την επόμενη χρήση που λήγει την 31" Δεκεμβρίου

2018.
30 Ιουνίου 2018, το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. &
Διευθύνων Σύμβουλος

Το μέλος

Ιωάννης Αποστολίδης

Το με

Παρασκευάς Αποστολίδης Δημήτριος Συμεωνίδης
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της εταιρείας

ΤΡΑΝΣΚΟΝΤΕΪΝΕΡ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ.

Έκθεση ΕΑένγου επί των Χοηυατοοικονουικών Καταστάσεων
Γνώμη με Επιφύλαξη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ΤΡΑΝΣΚΟΝΤΕΪΝΕΡ - ΑΝΩΝΥΜΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31''^
Δεκεμβρίου 2017, την κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό
προσάρτημα.
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων 1, 2 και 3 και τις πιθανές επιπτώσεις του θέματος 4 που
μνημονεύονται στην παράγραφο της έκθεσής μας "Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη", οι συνημμένες χρηματοοικονομικές
καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας ΤΡΑΝΣΚΟΝΤΕΪΝΕΡ
- ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ κατά την 31" Δεκεμβρίου 2017, 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 έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής:
1) Στο λογαριασμό «Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες», ποσού ευρώ 630.000, απεικονίζεται η

αξία κτήσης μετοχών ανώνυμης εταιρείας μη εισηγμένης στο Χρηματιστήριο, οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της
οποίας δεν ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Για την εταιρεία αυτή, που εμφανίζει αρνητική καθαρή θέση,
δεν τέθηκαν στη διάθεση μας στοιχεία σχετικά με τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας της. Κατά συνέπεια
διατηρούμε επιφύλαξη για την ορθή αποτίμηση του εν λόγω περιουσιακού στοιχείου και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις
στα Ιδια κεφάλαια και στα αποτελέσματα της κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων.

2) Στις «εμπορικές απαιτήσεις» από πελάτες και στις «λοιπές απαιτήσεις» περιλαμβάνονται απαιτήσεις επισφαλείς και
σε καθυστέρηση κυρίως από προηγούμενες χρήσεις, συνολικού ποσού ευρώ 143.000. Κατά παρέκκλιση των
λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν έχει διενεργηθεί πρόβλεψη
απομείωσης επΙ των απαιτήσεων αυτών, κατά την εκτίμησή μας ποσού ευρώ 130.000. Λόγω του γεγονότος αυτού η
αξία των ανωτέρω απαιτήσεων και τα Ιδια κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 130.000 και τα
αποτελέσματα της κλειόμενης και της προηγούμενης χρήσης αυξημένα κατά 4.000 και 126.000 αντίστοιχα.

3) 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 31" Δεκεμβρίου 2017, το
συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε ευρώ 33.100 (βάσει του Ν. 2112/20), με συνέπεια
01 προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά 33.100 ευρώ, τα Ιδια κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ
33.100 και τα αποτελέσματα χρήσης αυξημένα κατά 5.900 ευρώ.

4) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας για τις χρήσεις από 2012 έως 2017 δεν έχουν εξεταστεί από τις
φορολογικές αρχές. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν 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 έλεγχό μας δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για 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 Χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις
δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις τής 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.
Ευθύνες της Διοίκησης επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών καταστάσεων
απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών 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 Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογή διασφάλιση για το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στο
σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε
έκθεση ελεγκτή, ή 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 απάτή 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 χρηματοοικονομικές
καταστάσεις.
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε
επαγγελματική κρίσή και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:
• Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις χρηματοοικονομικές 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.

Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης
δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθήκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδής 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
χρηματοοικονομικών 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 παρουσίασή, τή δομή και το περιεχόμενο των χρήματοοικονομικών καταστάσεων,
συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές 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 Νουικών 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 ΤΡΑΝΣΚΟΝΤΕΪΝΕΡ - ΑΝΩΝΥΜΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει
ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Αθήνα, 19 Ιουλίου 2018

ΧΡΗΣΤΟΣ Χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
AM ΣΟΕΛ 14281

ΣΟΛ Crowe SOL
ΟΡΚΩΤΟ Ι ΛΟΓ Ι ΣΤΕΣ

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.
Μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11 257 Αθήνα
A.M. ΣΟΕΛ 125



ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2017
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ. 31/12/2017 31/12/2016

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα 6.1 2Θ9.765,79 217.301,78
Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 276.139,66 316.499,09
Λοιπός εξοπλισμός 6.1 326.257,74 246.776,20
Σύνολο 812.163,19 780.577,07

Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα 6.1 0,19 0,19
Σύνολο 0,19 0,19

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και
κοινοπραξίες 7.1 630.000,00 654.000,00
Σύνολο 630.000,00 654.000,00

Σύνολο μη κυκλοφορούντων 1.442.163,38 1.434.577,26

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Εμπορεύματα 27.834,82 28.973,31
Σύνολο 27.834,82 28.973,31

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και
προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις 1.009.197,59 971.957,03
Λοιπές απαιτήσεις 541.410,52 606.256,01
Προπληρωμένα έξοδα 18.075,30 18.742,76

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 44.845,79 93.281,15

Σύνολο 1.613.529,20 1.690.236,95

Σύνολο κυκλοφορούντων 1.641.364,02 1.719.210,26

Σύνολο Ενεργητικού 3.083.527,40 3.153.787,52

[V
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ Σηµ. 31/12/2017 31/12/2016
Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο 1.100.000,00 1.100.000,00
Σύνολο 1.100.000,00 1.100.000,00

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 184.787,46 164.389,22
Αποτελέσματα εις νέο 264.300,31 331.281,09
Σύνολο 449.087,77 495.670,31

Σύνολο καθαρής θέσης 1.549.087,77 1.595.67031

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσμα Τραπεζικά Δάνεια 583.899,58 744.293,91
Εμπορικές υποχρεώσεις 9.1 747.957,56 607.811,74
Φόρος εισοδήματος 441,82 0,00
Λοιποί φόροι και τέλη 51.519,67 19.138,62

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 32.972,59 30.377,91
Λοιπές υποχρεώσεις 9.1 53.319,51 29.936,73

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 64.328,90 126.558,30
Σύνολο 1.534.439,63 1.558.11731

Σύνολο Υποχρεώσεων 1.534.439,63 1.558.11731

Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και
Υποχρεώσεων 3.083.527,40 3.153.787,52
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΑΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΑΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Σημ. 31/12/2017 31/12/2016

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 1θ 5.586.367,00 5.746.912,54
Κόστος πωλήσεων -4.638.243,55 -4.790.471,54

Μικτό Αποτέλεσμα 948.123,45 956.441,00

Λοιπά συνήθη έσοδα 24.954,64 81.299,66

973.078,09 1.037.740,66

Έξοδα διοίκησης -547.629,52 -388.897,75
Έξοδα διάθεσης -64.245,07 -227.182,68

Λοιπά έξοδα και ζημίες -25.481,37 -25.914,53
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη

κυκλοφορούντων στοιχείων -23.800,00 0,00
Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων 311.922,13 395.745,70

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 1,64 0,27
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 10 -58.064,49 -71.106,71

Αποτέλεσμα προ φόρων 253.859,28 324.639,26

Φόροι εισοδήματος -441,82 0,00

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 253.417,46 324.639,26

12



Προσάρτημα επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
της 31ης Δεκεμβρίου 2017

(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014)

1. Πληοοωοοίες σγετικέc αε την Εταιοεία

α) Επωνυμία: ΤΡΑΝΣΚΟΝΤΕΙΝΕΡ -ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ - ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
β) Νομικός τύπος: Ανώνυμη εταιρεία,
γ) Περίοδος αναφοράς: 1/1/2017-31/12/2017
δ) Διεύθυνση της έδρας: Μακαρίου I, Σκαραμαγκάς Χαϊδαρίου, Τ.Κ. 12462.
ε) Α.Μ.Α.Ε.: 53675/01ΔΤ/Β/03/08

Αρ. ΓΕ.ΜΗ.: 121955899000.
στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
ζ) Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία μικρή οντότητα.
η) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.
θ) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα της
Εταιρείας.
ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

2. Παοάγοντεε που θέτουν σε κίνδυνο την ποοοπτικύ -mc Εταιοείαο ωο συνεγιίΐόαενηε δοαστηοιότηταΰ
Η Εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της ως
συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

3. Δογιστικέΰ aoY0c και αέθοδοι

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση κρίσης και την διενέργεια εκτιμήσεων από την
διοίκηση, τα οποία επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών, τα αναγνωριζόμενα ποσά των εσόδων, εξόδων,
περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και γνωστοποιήσεων. Αυτές οι εκτιμήσεις και παραδοχές βασίζονται στην εμπεφία
του παρελθόντος και σε λοιπούς παράγοντες που θεωρείται ότι είναι εύλογα για τις περιστάσεις. Τα πραγματικά γεγονότα
όμως, μπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές παραδοχές επανεκτιμούνται σε συνεχή
βάσή.
Οι λογιστικές εκτιμήσεις γίνονται κυρίως για τον υπολογισμό των αποσβέσεων των παγίων, τις συμμετοχές, την απομείωση
των απαιτήσεων, τις προβλέψεις και την εκτίμηση της εύλογης αξίας 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 δαπάνη
που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση.
Ειδικότερα το κόστος των ιδιοπαραγόμενων πάγιων στοιχείων περιλαμβάνει το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιμων υλικών,
εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται άμεσα με το εν λόγω πάγιο στοιχείο,
β) Μεταγενέστερη αποτίμηση
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος (αρχικό
κόστος κτήσεως, 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:

α/α ΠεριΎοαίρύ Έτη

(I) Κτίρια 25 έτη

13



Κ'

(2) Μηχανολογικός εξοπλισμός 10 έτη

(3) Μεταφορικά μέσα 8,33 έτη

(4) Εξοπλισμός Η/Υ 10 έτη

Ζημία απομειώσεως καταχωρίζεται όταν εκτιμάται ότι η λογιστική αξία του στοιχείου έχει υπερβεί την ανακτήσιμη αξία του.
Οι λογιστικές αξίες των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ελέγχονται για απομείωση όταν υπάρχουν ενδείξεις
ότι οι λογιστικές αξίες τους είναι μεγαλύτερες από τις ανακτήσιμες. Στην περίπτωση αυτή υπολογίζεται η ανακτήσιμη αξία
των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και αν οι λογιστικές αξίες υπερβαίνουν την εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία, η σχετική
διαφορά καταχωρίζεται ως ζημία απομείωσης στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Το ανακτήσιμο ποσό των περιουσιακών
στοιχείων είναι το μεγαλύτερο μεταξύ της εύλογης αξίας (μείον τα απαιτούμενα για την πώληση έξοδα) και της αξίας
χρήσεως αυτών,
γ) Διαγραφή
Τα ενσώματα πάγια στοιχεία διαγράφονται κατά την πώλησή τους ή αν η Εταιρεία δεν αναμένει μελλοντικά οικονομικά
οφέλη από τη χρησιμοποίησή τους ή την πώλησή τους.

3.1.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν λογισμικά προγράμματα,
Η αξία των λογισμικών προγραμμάτων περιλαμβάνει το κόστος αγοράς λογισμικών προγραμμάτων καθώς και κάθε δαπάνη
που έχει πραγματοποιηθεί προκειμένου αυτά να τεθούν σε καθεστώς λειτουργίας, 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 απομειώσεως της αξίας τους όταν υπάρχουν
ενδείξεις ή γεγονότα που υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία τους ενδέχεται να μην είναι ανακτήσιμη. Ζημίες απομειώσεως
καταχωρίζονται όταν η λογιστική αξία των συμμετοχών υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία τους. Ως ανακτήσιμη αξία
θεωρείται 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.
3.1.3.2. Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
α) Αρχική καταχώριση
Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, δηλαδή στο κόστος που
απαιτήθηκε για την απόκτηση τους. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων (ή ταμειακών
ισοδύναμων) ή την εύλογη αξία άλλου ανταλλάγματος που διατέθηκε για την απόκτηση, πλέον δαπάνες αγοράς,
β) Μεταγενέστερη αποτίμηση
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται στο κόστος κτήσεώς
τους (ονομαστικά ποσά) μείον τυχόν ζημίες απομειώσεως, εκτός από τα έντοκα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία,
τα οποία, όταν τα ποσά, ο χρόνος λήξεώς τους ή το επιτόκιο είναι σημαντικά, αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη
μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου (ή με τη σταθερή μέθοδο).
Ζημία απομειώσεως προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι μεγαλύτερη από το ποσό που η οντότητα εκτιμά
ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό.
Το ποσό που η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο είναι το μεγαλύτερο
από:

Την παρούσα αξία του ποσού που εκτιμάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό στοιχείο, υπολογιζόμενη με τη χρήση του
αρχικού πραγματικού επιτοκίου.
Την εύλογη αξία του στοιχείου, μειωμένη με το απαιτούμενο κόστος πωλήσεως.
Οι ζημίες απομειώσεως καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και αναστρέφονται ως κέρδη σε αυτή, όταν οι
συνθήκες που τις προκάλεσαν πάψουν να υφίστανται. Αναστροφή γίνεται μέχρι της αξίας που θα είχε το στοιχείο, εάν δεν
είχε καταχωριστεί ζημία απομειώσεως.
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα αποτιμούνται με την ισοτιμία του ξένου νομίσματος κατά την
ημερομηνία του ισολογισμού. Οι σχετικές συναλλαγματικές διαφορές καταχωρίζονται στα αποτελέσματα,
γ) Διαγραφή
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Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται όταν και μόνον όταν εκπνεόσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί
των ταμιακών ροών του στοιχείου ή μεταβιβαστούν ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη που προκύπτουν από την
κυριότητα του στοιχείου αυτού.

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 φορολογικής νομοθεσίας.
Τον φόρο εισοδήματος και τις προσαυξήσεις που προκύπτουν από τον φορολογικό έλεγχο.
Η Εταιρεία, για τις διαφορές φορολογικού ελέγχου ανέλεγκτων χρήσεων, σχηματίζει σχετική πρόβλεψη, οπότε όταν αυτές
βεβαιώνονται από τις φορολογικές αρχές και γίνονται αποδεκτές από την Εταιρεία μεταφέρονται σε μείωση της
σχηματισμένης προβλέψεως. Τυχόν διαφορά καταχωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως.
ή
Οι διαφορές του φορολογικού ελέγχου, καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως, κατά τήν οποία
βεβαιώνονται από τις φορολογικές αρχές και γίνονται αποδεκτές από την Εταιρεία.
3.1.4.2. Αναβαλλόμενοι φόροι
Αναβαλλόμενοι φόροι προκύπτουν όταν υπάρχουν προσωρινές (αναστρέψιμες) διαφορές μεταξύ λογιστικής αξίας και
φορολογικής βάσεως στοιχείων του ισολογισμού.
Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων.

3.1.5. Αποθέματα
α) Αρχική καταχώριση
Τα αποθέματα καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει
κάθε στοιχείο των αποθεμάτων στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση.
Ειδικότερα το κόστος των ιδιοπαραγόμενων αποθεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των βιολογικών, περιλαμβάνει το κόστος
πρώτων 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. Η εταιρεία επιβαρύνει (δεν επιβαρύνει) το
κόστος των ιδιοπαραγόμενων αποθεμάτων μακράς περιόδου παραγωγής ή ωριμάνσεως με τόκους εντόκων υποχρεώσεων
κατά το μέρος που αναλογούν σε αυτά.
β) Μεταγενέστερη αποτίμηση
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα αποτιμούνται στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ του κόστους κτήσεως
και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Το κόστος κτήσεως προσδιορίζεται με τή μέθοδο του μέσου σταθμικού
κόστους. Στην περίπτωση αποτιμήσεως στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, η ζημία απομειώσεως καταχωρίζεται ως κόστος
πωληθέντων, εκτός αν είναι σημαντική, οπότε ενσωματώνεται στο κονδύλι «απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων».

3.1.6. Προκαταβολές και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Οι προκαταβολές δαπανών καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως (καταβαλλόμενα ποσά) και αποτιμούνται
μεταγενέστερα στο αρχικό κόστος κτήσεως, μείον τα χρησιμοποιήθέντα ποσά βάσει της αρχής του δουλευμένου και τυχόν
ζημίες απομειώσεως. Η απομείωση των προκαταβολών δαπανών αναφέρεται στην περίπτωση στην οποία ο λήπτης του
σχετικού ποσού δεν είναι σε θέση ούτε να εκπληρώσει την δέσμευση που ανέλαβε ούτε να επιστρέψει το υπόλοιπο του
ποσού.

Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως και αποτιμούνται
μεταγενέστερα στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και ανακτήσιμης 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 στο αποσβέσιμο κόστος με τη
μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου (ή 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.

15



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

3.1.8. Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση
Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που
αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά το
διακανονισμό των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία
προκύπτουν,
β) Διαγραφή
Μια μη χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική δέσμευση εκπληρώνεται, ακυρώνεται
ή εκπνέει, δηλαδή όταν ή συμβατική δέσμευση που την δημιούργησε δεν υφίσταται πλέον.

3.1.9. Προβλέψεις
Οι προβλέψεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί
για το διακανονισμό τους, εκτός αν η αποτίμηση στην παρούσα αξία του 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.

3.1.1Θ. 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 συνδέονται με την κυριότητά τους.
Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή.
Τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή τους
στην οντότητα.
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών καταχωρίζονται με τη μέθοδο του ποσοστού ολοκληρώσεως.
Τα έσοδα που προέρχονται από τη χρήση περιουσιακών στοιχείων της οντότητας από τρίτους καταχωρίζονται ως εξής:
Τα έσοδα από τόκους λογίζονται βάση της αρχής του δουλευμένου..
Τα μερίσματα ή παρόμοιας φύσεως εισόδημα από τη συμμετοχή στην καθαρή θέση άλλων οντοτήτων όταν εγκρίνονται από
το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει τη διανομή τους.
Τα δικαιώματα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων.

3.1.11. Στοιχεία της καθαρής θέσεως
Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στα ονομαστικά ποσά, που έχουν
λήφθεί ή καταβληθεί.
3.1.12. Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Τα στοιχεία αυτά αφορούν ενδεχόμενα δικαιώματα και δεσμεύσεις αντίστοιχα, τα οποία προκύπτουν από γεγονότα του
παρελθόντος και η ύπαρξή τους θα επιβεβαιωθεί μόνο από το αν συμβούν ή δεν συμβούν ένα ή περισσότερα αβέβαια
μελλοντικά γεγονότα, τα οποία δεν είναι πλήρως υπό τον έλεγχο της Εταιρείας. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται στις
σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
3.1.13. Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού
Οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, προσαρμόζονται, εάν
υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι διορθωτικά γεγονότα μετά την ημερομηνία αυτή επιβάλλουν προσαρμογές της αξίας τους.
Οι προσαρμογές αυτές γίνονται για τέτοια γεγονότα, ως την ημερομηνία εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων από το
Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μη διορθωτικά, μετά την ημερομηνία του ισολογισμού γεγονότα, γνωστοποιούνται εφόσον είναι
σημαντικά, στις σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
3.1.14. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές
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Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και σε άλλους παράγοντες,
συμπεριλαμβανομένων αναμενόμενων μελλοντικών γεγονότων που, υπό τις παρούσες συνθήκες, αναμένεται να
πραγματοποιηθούν.

3.2. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων, μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων και διόρθωση σφαλμάτων
προηγούμενων περιόδων
3.2.1. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων
Οι μεταβολές λογιστικών αρχών και μεθόδων, καταχωρίζονται με αναδρομική επαναδιατύπωση των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων όλων των 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 ότι προκύπτουν και
επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι μεταβολές αυτές δεν καταχωρίζονται
αναδρομικά.

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. Παρεκκλίσεΐ€ από tic διατά£εΐ€ του νόαου προκειαένου να επιτευνθεί εύλογη παρουσίαση των γοιιαατοοικονοαικών

καταστάσεων

Οταν, σε εξαφετικές περιπτώσεις, η εταιρεία παρεκκλίνει από την εφαρμογή μιας διατάξεως του 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.

5. Σγέσεις εvόc περιουσιακού στοιγείου ύ mac υπογοεώσεως αε περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολοΎισαού

Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού.

6. Πλτιοοωοοίες σγετικά αε ενσώαατα και άυλα πάνια περιουσιακά στοιγεία

6.1. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Πίνακας μεταβολών ενσώματων

πάγιων στοιχείων
ιδιοχρησιμοποιούμενων

Γήπεδα Κτίρια Μηχανολογικός
εξοπλισμός

Αοιπός
εξοπλισμός

Αοιπά

ενσώματα
πάγια

Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2017 120.000,00 195.292,77 763.599,45 797.794,52 152.401,39
Προσθήκες περιόδου 350,00 134.171,00 12.440,81
Μειώσεις περιόδου 252.922,75
Υπόλοιπο 31.12.2017 120.000,00 195.292,77 763.949,45 679.042,77 164.842,20

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2017 0,00 97.990,99 447.100,36 578.400,85 125.018,86
Αποσβέσεις περιόδου 0,00 7.535,99 40.709,43 43.209,87 12.713,94
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου 0,00 0,00 0,00 241.716,29 0,00
Υπόλοιπο 31.12.2017 0,00 105.526,98 487.809,79 379.894,43 137.732,80
Καθαρή λογιστική αξία
31.12.2017

120.000,00 89.765,79 276.139,66 299.148,34 27.109,40

Πίνακας μεταβολών άυλων πάγιων
στοιχείων Υπεραξία Δαπάνες

αναπτύξεως
Αοιπά άυλα

στοιχεία
Αξία κτήσεως
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Υπόλοιπο 1.1.2017 255.321,66
Προσθήκες περιόδου
Μειώσεις περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2017 255.321,66

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2017 255.321,47
Αποσβέσεις περιόδου
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2Θ17 255.321,47
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2017 0,19

7. Χρτιιιατοοίκονοαικά περιουσιακά στοιγεία

7.1 Αποτίμηση στο κόστος κτήσης
7.1.1. Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες

Επωνυμία Έδρα %
Αξία Κτήσης
Συμμετοχής

Απομειώ
σεις

Υπόλοιπο

31/12/2017

Ίδια Κεφάλαια σε
ΕΥΡΩ

ΚΕΜ Α.Ε. Ασπρόπυργος 7,57 630.000,00 630.000,00 -355.311,36

Σύνολο 630.000,00 630.000,00 -355,311,36
Το ανωτέρω ποσό στην στήλη Ίδια Κεφάλαια σε ΕΥΡΩ προέκυψε από τον ισολογισμό της ανωτέρω εταιρίας της
31/12/2017.

8. Ποοβλένι;εΐ£

8.1 Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω αποχωρήσεως από την υττηρεσία
Η υποχρέωσης για παροχές σε εργαζομένους δεν πραγματοποιήθηκε.

8.2 Λοιπές προβλέψεις
Δεν πραγματοποιήθηκαν λοιπές προβλέψεις.

9. Υπογοεώσεΐΰ

9.1 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
9.1.1 Εμπορικές υποχρεώσεις
Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Εμπορικές υποχρεώσεις 31/12/2017 31/12/2016

Προμηθευτές-μη συνδεδεμένες οντότητες 747.957,56 602.811,74

Αξιόγραφα εμπορικών υποχρεώσεων- μη συνδεδεμένες
οντότητες 0,00 5.000,00

Σύνολο 607.811,74

9.1.2 Λοιπές υποχρεώσεις
Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Λοιπές υποχρεώσεις 31/12/2017 31/12/2016

Προκαταβολές Πελατών 4.629,21 4.032,20

Άλλες απαιτήσεις από μη συνδ. Οντότητες Π.Υ. 6.964,16 2.418,21

Άλλες υποχρεώσεις 41.726,14 23.486,32

Σύνολο 53.319,51 29.936,73

10. Έσοδα και έ£οδα σηααντικού ποσού ιί ιδιαίτεοηα συγνόττιτας ή σηιιασίας

Ακολουθεί ανάλυση αυτών των εσόδων και εξόδων στους παρακάτω πίνακες:
Έσοδα 31/12/2017 31/12/2016

Πωλήσεις Υπηρεσιών 5.555.554,15 5.737.177,54

Πωλήσεις Εμπορευμάτων 30.812,85 9.735,00

Σύνολο 5.586.367,00 5.746.912,54
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Έξοδα 31/12/2017 31/12/2016

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 751.375,19 932.161,14
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 245.139,20 335.689,11
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 3.170.329,02 3.380.641,73
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΑΗ 51.801,89 49.752,36
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 935.863,32 649.202,40
ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 55.066,29 67.150,53
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 104.169,23 56.813,75
Σύνολο 5.313.744,14 5.471.411,02

1 ϊ. Τόκοι που ενσωαατώθηκαν στην a£ta περιουσιακών στοιγείων στην περίοδο

Δεν υπάρχουν.

12. Κατηγορίες και ααοιΒέΰ προσωπικού

Ο μέσος όρος των απασχολούμενων ανά κατηγορία ανέρχεται σε άτομα:
31/12/2017 31/12/2016

Διοικητικό προσωπικό 34 35

Εργατοτεχνικό προσωπικό 14 13

Σύνολο 48 48

Η εταιρεία σε σχέση με το απασχολούμενο προσωπικό επι ίαρύνθηκε με τα εξής ποσά:
31/12/2017 31/12/2016

Μισθοί και ημερομίσθια 514.449,21 713.062,22
Κοινωνικές επιβαρύνσεις 129.943,09 197.188,92
Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 612,50 21.910,00
Σύνολο 645.004,80 932.161,14

13. Προκαταβολές και πιστώσεις σε αέλιι διοικητικών, διαγειοιστικών και εποπτικών οργάνων

Έχουν δοθεί ποσά 160.000€ στους μετόχους της εταιρίας λόγω επικείμενης επιστροφής (μείωσης) του μετοχικού κεφαλαίου
αυτής κατά ποσό 400.000€, λόγω ότι κρίνεται αρκετά υψηλό για τις ανάγκες της εταιρίας. Η απόφαση περί μειώσεως του
μετοχικού κεφαλαίου θα οριστικοποιηθεί με την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 10 Σεπτεμβρίου 2018.

14. XpTHiaTOOiKovouiK0c δεσιιεύσεις. εΎΎυύσειο. και ενδεγόιιενες υπογοεώσεις που δεν TUCpaviCovTai στον ισολογισαό

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

31/12/2017 31/12/2016

Καλής εκτέλεσης έργου 17.051,00 18.411,00
Αοιπές εγγυήσεις σε τρίτους 53.156,92 73.331,52

Σύνολο 70.207,92 91.742,52

β 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 Δημοσίου για την
επιβολή του 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 Δημοσίου
για την επιβολή τελών χαρτοσήμου υπόκειται στην κατά το άρθρο 249 του Αστικού Κώδικα εικοσαετή παραγραφή.
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Γκχ τις χρήσεις που έληξαν μετά την 31 Δεκεμβρίου 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.
Ως εκ τούτου δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό.

Ο Πρόεδρος του Α.Σ. &

Διευθύνων Σύμβουλος

Σκαραμαγκάς 30 Ιουνίου 2018

Το μέλος

U

Αποστολίδης Ιωάννης
Α.Δ.Τ. AM 170103

Αποστολίδης Παρασκευάς
Α.Δ.Τ. AM 132635

Ο Αογιστής

Χατζόπουλος Κυπριανός
Α.Δ.Τ. ΑΖ 132830

Αρ.Αδείας ΟΕΕ 67172 Α' Τάξεως
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