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Κύξηνη Μέηνρνη, 
 

ύκθσλα κε ην Νόκν θαη ην Καηαζηαηηθό ηεο εηαηξείαο ζαο ππνβάιινπκε γηα έγθξηζε ηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (Ηζνινγηζκό, ινγαξηαζκό απνηειεζκάησλ ρξήζεο,  πξνζάξηεκα) ηεο 

εηαηξίαο καο θαζώο θαη ηελ παξνύζα έθζεζε γηα ηελ δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν από 01 Ηαλνπαξίνπ 

2017 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2017.  

 

ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ 
 

Ζ ρξήζε πνπ έθιεηζε ήηαλ ε  ελδέθαηε γηα ηελ εηαηξία καο πνπ ζπζηάζεθε ζηηο 28 Ηνπλίνπ 

2007 ζύκθσλα κε ην θαηαζηαηηθό ηεο πνπ θαηαξηίζηεθε κε ηελ πξάμε αξ. 10345/19-06-2007 ηεο 

ζπκβνιαηνγξάθνπ Παηξώλ Δπγελίαο ζπδύγνπ Γεσξγίνπ Παπαδνπνύινπ ην γέλνο Αλδξένπ 

Παπαλδξένπ, ην νπνίν εγθξίζεθε κε ηελ απόθαζε ηνπ Ννκάξρε Αραΐαο αξ. 63616/22/Β/07/37 

θαη θαηαρσξήζεθε ζην ΦΔΚ Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. κε αξ. θύιινπ 8274/19/7/2007.  

Καηά ηελ ρξήζε πνπ έθιεηζε ζηηο 31/12/2017 ν θύθινο εξγαζηώλ ηεο εηαηξείαο αλήιζε ζε 

1.460.028,21επξώ έλαληη 1.261.324,66 ην 2016 απμεκέλνο θαηά 15,75%. Παξαηίζεηαη παξαθάησ 

πίλαθαο κε ηελ εμέιημε ησλ εξγαζηώλ ηεο εηαηξίαο 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΝΓΤΛΙΟΤ 31/12/2017 

 

31/12/2016 ΜΔΣΑΒΟΛΗ 

% 

ΜΔΣΑΒΟΛΗ 

Κύθινο εξγαζηώλ (θαζαξόο) 1.460.028,21 
 

1.261.324,66 198.703,55 15,75% 

Μείνλ:Κόζηνο πσιήζεσλ 1.177.895,15 
 

-889.929,98 287.965,17 32,36% 

Μηθηό απνηέιεζκα 282.133,06 
 

371.394,68 -89.261,62 -24,03% 

Λνηπά ζπλήζε έζνδα 750,00 
 

0,00 750,00 100,00% 

 
282.883,06 

 
371.394,68 -88.511,62 -23,83% 

Έμνδα δηνίθεζεο -177.709,02 
 

-276.714,44 99.005,42 -35,78% 

Έμνδα δηάζεζεο -94.633,20 
 

-71.981,68 -22.651,52 31,47% 

Λνηπά έμνδα θαη δεκηέο -231,40 
 

-288,01 56,61 -19,66% 

Κέξδε θαη δεκίεο από δηάζεζε κε θπθι. ηνηρ. 0,00 
 

0,00 0,00 

 Λνηπά έζνδα θαη θέξδε 0,00 
 

0,00 0,00 

 Αποηελέζμαηα προ ηόκων και θόρων 10.309,44 
 

22.410,55 -12.101,11 -54,00% 

Πηζησηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έζνδα 1.075,87 
 

3.391,38 -2.315,51 -68,28% 

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα -4.932,35 
 

-15.485,89 10.553,54 -68,15% 

Αποηελέζμαηα προ θόρων 6.452,96 
 

10.316,04 -3.863,08 -37,45% 

Φόξνη εηζνδήκαηνο -2.837,47 
 

-4.053,77 1.216,30 -30,00% 

Αποηελέζμαηα περιόδοσ μεηά από θόροσς 3.615,49 
 

6.262,27 -2.646,78 -42,27% 

       

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ 

 
Ζ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηαηξίαο θξίλεηαη αξθεηά θαιή θαη αληηθαηνπηξίδεηαη ζηνλ ζπλεκκέλν 
Ηζνινγηζκό θαη ην Πξνζάξηεκα. Αθνινύζσο παξαζέηνπκε αξηζκνδείθηεο γηα ηελ δηακόξθσζε 
πιεξέζηεξεο εηθόλαο.  
Σα ίδηα θεθάιαηα ηεο εηαηξίαο ηελ 31/12/2017 αλέξρνληαη ζε 838.137,70€ έλαληη 834.522,21€ ηελ 
πξνεγνύκελε ρξήζε. 
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ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΔ 
 

1. Οικονομικής Διάρθρωσης  31/12/2017 

 
Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό                                   1.371.021,52           96,22%           

     ύλνιν Δλεξγεηηθνύ                                            1.424.869,44 
 
     Ίδηα θεθάιαηα                                                          838.137,70           58,82% 
     ύλνιν Παζεηηθνύ                                                1.424.869,94  
 
     Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό                                    1.371.021,52           254,96% 
     Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο                              537.746,20 
 
     Ίδηα θεθάιαηα                                                          838.137,70           155,86% 
     ύλνιν Τπνρξεώζεσλ                                            537.746,20  

 

 
 

2. Αποδοτικότητας   31/12/2017 
                                                                          
Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ                                          6.462,96              0,44% 
Πσιήζεηο Απνζεκάησλ & Τπεξεζηώλ                  1.460.028,21 
 
Καζαξά Απνηειέζκαηα ρξήζεσο πξν θόξσλ              6.462,96               0,77% 
Ίδηα Κεθάιαηα                                                           838.137,70 

 

 
Μηθηό απνηέιεζκα                                                   282.133,06              19,32% 
Πσιήζεηο Απνζεκάησλ & Τπεξεζηώλ                  1.460.028,21 

 

 

 

ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΗ ΠΟΡΔΙΑ  

 
ύκθσλα κε ηα κέρξη ζήκεξα ζηνηρεία νη πσιήζεηο θαη ε πινπνίεζε ησλ έξγσλ ηεο εηαηξείαο 

θαηά ην πξώην εμάκελν ηνπ 2018 εμειίρζεθαλ ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα θαη εθηηκνύκε όηη 

θαη ην Β΄ Δμάκελν ζα εμειηρζεί ζεηηθά θαη ζύκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο, παξά ηελ παξαηεηλόκελε 

νηθνλνκηθή θξίζε. Δπίζεο ε ξεπζηόηεηα ηεο εηαηξείαο παξακέλεη ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα θαη 

ζύκθσλα κε ηνλ πξνγξακκαηηζκό ηεο εηαηξείαο.  

 

 

   ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΔΒΑΙΟΣΗΣΔ 

 
1. Κίλδπλνο επηηνθίνπ. 

Σα ιεηηνπξγηθά έζνδα ηεο εηαηξίαο δελ επεξεάδνληαη ζεκαληηθά από ηηο δηαθπκάλζεηο 
επηηνθίσλ. 
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Ζ έθζεζε ζε θίλδπλν επηηνθίσλ γηα ηηο ππνρξεώζεηο θαη επελδύζεηο παξαθνινπζείηαη ζε 
πξνϋπνινγηζηηθή βάζε θαη είλαη ζρεδόλ κεδεληθή. 

 
2. Πηζησηηθόο θίλδπλνο . 

Ζ εηαηξία δελ αληηκεησπίδεη ζεκαληηθνύο πηζησηηθνύο θηλδύλνπο, ελώ ην κεγαιύηεξν 
κέξνο ησλ απαηηήζεσλ από πειάηεο είλαη από ΝΠΓΓ πνπ έρνπλ εμαζθαιηζκέλεο  θαη 
εγθεθξηκέλεο πηζηώζεηο. 

 

3. Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 
Ζ ζσζηή δηαρείξηζε ηεο ξεπζηόηεηαο επηηπγράλεηαη κε ηελ ύπαξμε ηνπ θαηάιιεινπ 
ζπλδπαζκνύ ξεπζηώλ δηαζεζίκσλ θαη εγθεθξηκέλσλ πηζηώζεσλ.  

                                                                                         

 ΔΞΟΓΑ ΔΡΔΤΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ  
Πξαγκαηνπνηήζεθαλ δαπάλεο εξεπλώλ θαη αλάπηπμεο ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ " Δπθπήο 
Σνπξηζηηθόο Οδεγόο εμαηνκηθεπκέλσλ θαη δπλακηθώλ πξνζθνξώλ Σνπξηζηηθώλ Τπεξεζηώλ κε 
αμηνπνίεζε ηερληθώλ κεραληθήο κάζεζεο θαη ζπλδπαζκέλνπ θηιηξαξίζκαηνο ", πξνϋπνινγηζκνύ 
γηα ηελ εηαηξία 720.500,00€ θαη επηδόηεζεο 539.900,00€, ην νπνίν ππνβιήζεθε γηα 
ρξεκαηνδόηεζε ζηηο 01/06/2017 θαη εγθξίζεθε ε ρξεκαηνδόηεζή ηνπ ζηηο 28/06/2018  . Οη 
δαπάλεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην δηάζηεκα από 01/06/2017 έσο θαη 31/12/2017, ζύκθσλα κε 
ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ έξγνπ. Σν έξγν αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί ζηηο 30/06/2020. 
 
 
ΚΑΣΔΥΟΜΔΝΑ ΥΡΔΟΓΡΑΦΑ  
 
Σελ 31/12/2017 ε εηαηξία είρε ζηε θαηνρή ηεο πλεηαηξηζηηθέο κεξίδεο ηεο ΑΥΑΗΚΖ 
ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ππό εθθαζάξηζε  θόζηνπο θηήζεο 33.863,17 επξώ, γηα ηηο 
νπνίεο έρεη ζρεκαηίζεη πξνβιέςεηο  απνκείσζεο  27.090,54 επξώ. 
 
ΓΙΑΘΔΙΜΟ ΤΝΑΛΛΑΓΜΑ  
 
Ζ εηαηξία ηελ 31/12/2017  δελ είρε θαηαζέζεηο ή άιινπο ηίηινπο  ζε ζπλάιιαγκα 
 
ΑΚΙΝΗΣΑ ΚΤΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ 
 
 Ζ εηαηξία δελ έρεη ζηελ θαηνρή ηεο αθίλεηα 
 
 
ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ ΔΣΑΙΡΙΑ 
 
 Ζ εηαηξία δελ έρεη ππνθαηαζηήκαηα 
 

 
ΗΜΑΝΣΙΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΜΔΥΡΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΗ ΠΑΡΟΤΑ ΔΚΘΔΗ 

 
Από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο θιεηόκελεο ρξήζεο κέρξη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο παξνύζαο 

Έθζεζεο δελ έρεη ζπκβεί θαλέλα άιιν γεγνλόο, πνπ ζα κπνξνύζε λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηελ 

νηθνλνκηθή ζέζε θαη ηελ πνξεία ηεο εηαηξείαο. 

 
Κύξηνη Μέηνρνη,  
Μεηά από ηα παξαπάλσ ζαο παξαθαινύκε : 
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 Να εγθξίλεηε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2017 

 
          
 

 
Πάηξα,  23/07/ 2018 

    
 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ.. 
 
 

  Καξαληθνιόο Γεώξγηνο 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
















