
ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ:

Αξκόδηα Υπεξεζία : Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδνο - Γηεύζπλζε Μεζνινγγίνπ

Γηεύζπλζε δηαδηθηύνπ εηαηξείαο: www.karvelasavee.gr

Σύλζεζε Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ: Νηθόιανο Καξβειάο (Πξόεδξνο Γ.Σ. & Γηεπζύλσλ Σύκβνπινο), Γεκήηξηνο Γεκεηξηάδεο (Αληηπξόεδξνο Γ.Σ.), 

Γεξάζηκνο Καξβειάο (Μέινο Γ.Σ.), Γεκεηξηάδεο Ισάλλεο (Μέινο Γ.Σ.) Διέλε Κνζκά (Μέινο Γ.Σ.). 

Ηκεξνκελία έγθξηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ από ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην: 31 Ινπιίνπ 2018

Οξθσηόο Διεγθηήο Λνγηζηήο: Κνπηξνπκάλεο Ισάλλεο (A.M. ΣΟΔΛ 55831)

OLYMPIA Οξθσηνη Διεγθηέο Λνγηζηέο Αλώλπκνο Δηαηξεία (ΑΜ ΣΟΔΛ 170 & Α.Μ.ΔΛΤΔ 40)

Τύπνο έθζεζεο ειέγρνπ ειεγθηώλ: Γλώκε κε Δπηθύιαμε

1.4. ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Πνζά εθπεθξαζκέλα ζε € Πνζά εθπεθξαζκέλα ζε €
Έκκεζε κέζνδνο

31/12/2018 31/12/2017

1/1-

31/12/2018

1/1-

31/12/2017

ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ

Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 5.381.579 5.114.525 269.365 424.713

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 5.463 6.827

Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 1.112 1.112 158.726 144.260
Απνζέκαηα 3.981.448 3.705.418 (305.722) 117.093
Απαηηήζεηο από πειάηεο 9.873.993 11.499.738 11.795 (2.944) 

Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 2.962.636 948.995 0 (38.028) 

ΠΛΝΙΝ ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ       22.206.231 21.276.615 245.764 252.862

ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ ΘΑΗ ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ

Μεηνρηθό Κεθάιαην 3.105.817 3.105.817 (276.030) (994.883) 

Λνηπά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ 5.870.625 5.375.110 1.821.466 (3.957.031) 

Πύνολο ιδίων κεθαλαίων(α) 8.976.442 8.480.927 355.226 1.031.528

Μαθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 2.995.000 3.043.859 Μείνλ:
Πξνβιέςεηο/Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 2.353.447 2.732.187 (248.449) (252.862) 

Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 3.776.044 3.318.496 190.262 (220.924) 

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 4.105.298 3.701.147 2.222.404 (3.496.217) 

Πύνολο σποτρεώζεων (β) 13.229.789 12.795.688ΠΛΝΙΝ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ ΘΑΗ ΞΝΣΟΔΩΠΔΩΛ 

(α)+(β) 22.206.231 21.276.615 (436.876) (159.977) 

12.460 3.116

1.2.   ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΠΛΝΙΗΘΩΛ ΔΠΝΓΩΛ 2.685 7.791

Πνζά εθπεθξαζκέλα ζε € (421.731) (149.070) 

1/1-31/12/2018 1/1-31/12/2017

Κύθινο εξγαζηώλ 26.467.103 28.440.887 408.690 3.202.987

Μηθηά θέξδε 2.651.263 2.462.173
Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ  θαη 

επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ  518.713 668.579 408.690 3.202.987

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ 269.365 424.713 2.209.362 (442.300) 

Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο (Α) 495.515 204.021 447.817 890.117

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β) 0 0 2.657.180 447.817

Σπγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Α)+(Β) 495.515 204.021

Κέξδε/(δεκίεο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή – βαζηθά (ζε €) 9,3700 3,8560
Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ 

απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ 677.441 776.015

Πξνηεηλόκελν Μέξηζκα 0,0000 0,0000

1.3. ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ

Πνζά εθπεθξαζκέλα ζε €

1/1-31/12/2018 1/1-31/12/2017
ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ έλαξμεο ρξήζεο (01/01/2018 

θαη 01/01/2017 αληίζηνηρα) 8.480.927 8.276.906

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο 

(ζπλερηδόκελεο  δξαζηεξηόηεηεο) 495.515 204.021
ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ ιήμεο ρξήζεο (31/12/2018 

θαη 31/12/2017 αληίζηνηρα) 8.976.442 8.480.927

ΘΑΟΒΔΙΑΠ Α.Β.Δ.Δ.

              ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΡΞΝΞΝΗΖΠΖ & ΣΝΛΓΟ.ΔΚΞΝΟΗΝ ΕΩΝΡΟΝΦΩΛ-ΙΗΞΑΠΚΑΡΩΛ & ΠΑΘΘΩΛ ΠΠΘΔΑΠΗΑΠ - ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΔΦΝΓΗΑΠΡΗΘΖΠ 

ΑΙΠΗΓΑΠ - ΣΖΚΗΘΔΠ ΑΛΑΙΠΔΗΠ - ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΦΡΝΦΑΟΚΑΘΩΛ
AΟ.ΚΑΔ 35209/01/Β/96/04 - ΑΟ.ΓΔ.ΚΖ 27639912000
Έδρα: 2ο τιλιόμεηρο εθν. Νδού Αγρινίοσ - Ηωαννίνων

ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΗ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ
από 1η Ηανοσαρίοσ 2018 έως 31 Γεκεμβρίοσ 2018

(Γημοζιεσμένα βάζει ηοσ κ.ν 2190/20, άρθρο 135 για επιτειρήζεις ποσ ζσνηάζζοσν εηήζιες οικονομικές καηαζηάζεις, ενοποιημένες και μη, καηά ηα ΓΞΣΑ)

ΞΝΘ/ΚΑΡΑ-ΑΞΝΘΖΘΔΠ : ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΔΠ ΔΓΘ/ΠΔΗΠ ΞΑΡΝ ΒΝΗΩΡΗΑΠ ,ΑΞΝΘΖΘΔΠ : ΠΡΑΛΝΠ ΑΚΦΗΙΝΣΗΑΠ - ΒΗ.ΞΔ.Θ ΠΗΛΓΝΠ ΘΔΠ/ΛΗΘΖ

1.1 ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΠΖΠ

Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Καζαξά θέξδε/(δεκίεο) ρξήζεο πξν θόξωλ 

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:
Απνζβέζεηο

Πξνβιέςεηο
πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο) επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο

Χξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα

Πιένλ/ κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή 

Μείσζε / (αύμεζε) απνζεκάησλ

Μείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ

(Μείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ ηξαπεδώλ)

Χξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα

Καηαβεβιεκέλνη θόξνη

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α)

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Αγνξά ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ

Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ

Σόθνη εηζπξαρζέληεο

Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β)

Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Δηζπξάμεηο/(Δμνθιήζεηο) από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ)

Καζαξή αύμεζε / (κείωζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεσο

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεωο

Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ

Ξρόζθεηα  ζηοιτεία & πληροθορίες  (Ξοζά εκπεθραζμένα ζε €) :

 Αγξίλην, 15/05/2019

Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεύνπλ ζε κηα γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ΚΑΡΒΔΛΑ & ΙΑ 

1. Η Δηαηξεία ζπλέηαμε γηα πξώηε θνξά ζηε ρξήζε 2015 νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Χξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΧΑ 1 
"Πξώηε εθαξκνγή ΓΠΧΑ") ζύκθσλα κε ηελ απόθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ ζηηο 16.12.2015.  
2. Οη ινγηζηηθέο αξρέο ζύκθσλα κε ηα ΓΠΧΑ πνπ εθαξκόδεη ε Δηαηξεία παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηελ παξάγξαθν 4.2 ησλ ζεκεηώζεσλ ησλ νηθνλνκηθώλ 
θαηαζηάζεσλ. 
3. Οη ινγηζηηθέο αξρέο βάζεη ησλ νπνίσλ ζπληάρζεθαλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο 2017, είλαη ζπλεπείο κε απηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα 
ηε ζύληαμε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο 2016. 
4. Γελ θαηέρνληαη από ηελ Δηαηξεία ίδηεο κεηνρέο ζηελ ιήμε ηεο θιεηόκελεο ρξήζεσο. Η Δηαηξεία δελ θαηέρεη κεηνρέο θαη δελ αζθεί έιεγρν κε ηελ έλλνηα 
ησλ ΓΠΧΑ ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο εηαηξείεο θαη σο εθ ηνύηνπ δελ ζπληάζζεη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Δπίζεο νη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο 
δελ δηαπξαγκαηεύνληαη ζε θακκία ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά νύηε ζπκκεηέρεη ζε ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο άιιεο νηθνλνκηθήο νληόηεηαο. 
5. Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο ηεο Δηαηξείαο, θαζώο θαη απνθάζεηο δηθαζηηθώλ ή δηαηηεηηθώλ νξγάλσλ πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ 
ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο. 
6. Δπί ησλ αθηλήησλ ηεο Δηαηξίαο πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε ζπλνιηθήο αμίαο πνζνύ επξώ 1.732.600 γηα εμαζθάιηζε ηξαπεδηθώλ δαλείσλ.  
7. Η Δηαηξεία θαηά ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο ζηα Γ.Π.Χ.Α. πξαγκαηνπνίεζε απνηίκεζε ζηελ εύινγε αμία από αλεμάξηεην κεραληθό εθηηκεηή, ησλ 
ηδηνρξεζηκνπνηνύκελσλ αθηλήησλ ηεο θαη πξνέθπςε ζεηηθή δηαθνξά απνηίκεζεο πνζνύ επξώ 4.110.953 (πξν αλαβαιιόκελνπ θόξνπ)  ε νπνία αύμεζε ηελ 
θαζαξή ζέζε ηεο Δηαηξείαο. Παξαηίζεληαη ζρεηηθή αλάιπζε ζηελ παξάγξαθν 5.13 ησλ ζεκεηώζεσλ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. 
8. Η Δηαηξεία έρεη ζρεκαηίζεη ζσξεπηηθά πξνβιέςεηο γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο πνζό επξώ 670.209. Οη αλέιεγθηεο ρξήζεηο ηεο Δηαηξείαο 
παξαηίζεληαη ζηελ παξάγξαθν 5.3 ησλ ζεκεηώζεσλ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. 
9. Ο αξηζκόο ηνπ απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ηεο Δηαηξείαο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2017 ήηαλ 27 άηνκα θαη θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2016 21 άηνκα.  
10. Σα ζέκαηα επηθύιαμεο ζηελ Έθζεζε Διέγρνπ ηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή αθνξνύλ ηα εμήο: α) ηε κε απόθηεζε επαξθώλ θαη θαηάιιεισλ 
ειεγθηηθώλ ηεθκεξίσλ αλαθνξηθά κε ηελ επηβεβαίσζε ησλ θνλδπιίσλ «Απνζέκαηα» ηεο Καηάζηαζεο Χξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο θαη «Κόζηνο 
Πσιεζέλησλ» ηεο Καηάζηαζεο πλνιηθώλ Δζόδσλ θαη ηε δηαηήξεζε επηθύιαμεο σο πξνο ηελ αμία ηνπο θαη β) ηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο 2014, 
2015, 2016 θαη 2017, γηα ηηο νπνίεο ε Δηαηξεία έρεη ζρεκαηίζεη πξόβιεςε γηα πξόζηηκα, πξόζζεηνπο θόξνπο θαη πξνζαπμήζεηο πνζνύ € 670 ρηι., ε 
επάξθεηα ηεο νπνίαο δελ ήηαλ δπλαηό λα εθηηκεζεί.    
11. Η Δηαηξεία δελ είρε πνζά εηζξνώλ θαη εθξνώλ ζσξεπηηθά θαζώο θαη ππόινηπα απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ ζηελ ιήμε ηεο θιεηόκελεο θαη ηεο 
πξνεγνύκελεο ρξήζεο κε ζπλδεδεκέλα κέξε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ΓΛΠ 24. 
  

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. & 
ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ 

 
 
 
 

ΚΑΡΒΔΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟ 
Α.Γ.Σ. ΑΒ 776702 

Ο ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..  
 
 
 
 
 

ΓΗΜΗΣΡΙΑΓΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ 
Α.Γ.Σ. ΑΚ 330776 

Η Γ/ΝΗ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝ. 
ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

 
 
 
 

ΠΑΓΙΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ 
Α.ΑΓ. 5954 Α' ΣΑΞΔΩ 

Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεύνπλ ζε κηα γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ΚΑΡΒΔΛΑ  ABEE πληζηνύκε επνκέλσο ζηνλ 
αλαγλώζηε, πξηλ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε είδνπο επελδπηηθή επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηνλ εθδόηε, λα αλαηξέμεη ζηε δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ ηνπ εθδόηε, όπνπ αλαξηώληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζώο θαη ε έθζεζε ειέγρνπ 
ηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή. 

1. Η Εηαηξεία ζπλέηαμε γηα πξώηε θνξά ζηε ρξήζε 2015 νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο βάζεη ησλ Δηεζλώλ Πξνηύπσλ Χξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΔΠΧΑ 1 "Πξώηε εθαξκνγή ΔΠΧΑ") ζύκθσλα κε ηελ απόθαζε 
ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ ζηηο 16.12.2015.  
2. Οη ινγηζηηθέο αξρέο ζύκθσλα κε ηα ΔΠΧΑ πνπ εθαξκόδεη ε Εηαηξεία παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηελ παξάγξαθν 4.2 ησλ ζεκεηώζεσλ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. 
3. Οη ινγηζηηθέο αξρέο βάζεη ησλ νπνίσλ ζπληάρζεθαλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο 2018, είλαη ζπλεπείο κε απηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζύληαμε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο 
ρξήζεο 2017. 
4. Δελ θαηέρνληαη από ηελ Εηαηξεία ίδηεο κεηνρέο ζηελ ιήμε ηεο θιεηόκελεο ρξήζεσο. Η Εηαηξεία δελ θαηέρεη κεηνρέο θαη δελ αζθεί έιεγρν κε ηελ έλλνηα ησλ ΔΠΧΑ ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο εηαηξείεο θαη σο 
εθ ηνύηνπ δελ ζπληάζζεη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Επίζεο νη κεηνρέο ηεο Εηαηξείαο δελ δηαπξαγκαηεύνληαη ζε θακκία ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά νύηε ζπκκεηέρεη ζε ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο άιιεο νηθνλνκηθήο νληόηεηαο. 
5. Δελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο ηεο Εηαηξείαο, θαζώο θαη απνθάζεηο δηθαζηηθώλ ή δηαηηεηηθώλ νξγάλσλ πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία 
ηεο Εηαηξείαο. 
6. Επί ησλ αθηλήησλ ηεο Εηαηξίαο πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε ζπλνιηθήο αμίαο πνζνύ επξώ 1.732.600 γηα εμαζθάιηζε ηξαπεδηθώλ δαλείσλ.  
7. Η Εηαηξεία θαηά ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο ζηα Δ.Π.Χ.Α. πξαγκαηνπνίεζε απνηίκεζε ζηελ εύινγε αμία από αλεμάξηεην κεραληθό εθηηκεηή, ησλ ηδηνρξεζηκνπνηνύκελσλ αθηλήησλ ηεο θαη πξνέθπςε ζεηηθή 
δηαθνξά απνηίκεζεο πνζνύ επξώ 4.110.953 (πξν αλαβαιιόκελνπ θόξνπ)  ε νπνία αύμεζε ηελ θαζαξή ζέζε ηεο Εηαηξείαο. Παξαηίζεληαη  ζρεηηθή αλάιπζε ζηελ παξάγξαθν 5.13 ησλ ζεκεηώζεσλ ησλ 
νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. 
8. Η Εηαηξεία έρεη ζρεκαηίζεη ζσξεπηηθά πξνβιέςεηο γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο πνζό επξώ 361.238. Οη αλέιεγθηεο ρξήζεηο ηεο Εηαηξείαο παξαηίζεληαη ζηελ παξάγξαθν 5.3 ησλ ζεκεηώζεσλ ησλ 
νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. 
9. Ο αξηζκόο ηνπ απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ηεο Εηαηξείαο ηελ 31ε Δεθεκβξίνπ 2018 ήηαλ 30 άηνκα θαη θαηά ηελ 31ε Δεθεκβξίνπ 2017 27 άηνκα.  
10. Τα ζέκαηα επηθύιαμεο ζηελ Έθζεζε Ειέγρνπ ηνπ Οξθσηνύ Ειεγθηή Λνγηζηή αθνξνύλ ηα εμήο: 1. Καηά παξέθθιηζε ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ, πνπ πξνβιέπνληαη από ηα Δηεζλή Πξόηππα Χξεκαηννηθνλνκηθήο 
Αλαθνξάο, δελ έρεη δηελεξγεζεί  απνκείσζε  επί απνζεκάησλ αμίαο επξώ 248 ρηι. Λόγσ ηνπ γεγνλόηνο απηνύ ε αμία ησλ απνζεκάησλ,  ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο θαη ηα ίδηα θεθάιαηα εκθαλίδνληαη θαηά ην 
πξναλαθεξζέλ πνζό. 2. Δελ θαηέζηε δπλαηόλ λα επαιεζεπζνύλ, κε επηβεβαησηηθέο επηζηνιέο ή άιιεο ελαιιαθηηθέο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο, δεζκεπκέλεο θαηαζέζεηο πνζνύ € 250 ρηι πνπ απεηθνλίδνληαη ζηηο 
ινηπέο απαηηήζεηο θαη ζπλεπώο δηαηεξνύκε επηθύιαμε γηα ηελ αμία ησλ απαηηήζεσλ απηώλ θαη ηελ ελδερόκελε επίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο θαη ηα ίδηα θεθάιαηα. 3. Oη θνξνινγηθέο δειώζεηο ηεο 
εηαηξείαο δελ έρνπλ εμεηαζηεί από ηηο θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηηο κε παξαγξαθείζεο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο 2013 έσο 2018. Ωο εθ ηνύηνπ ηα θνξνινγηθά απνηειέζκαηα ησλ ρξήζεσλ απηώλ δελ έρνπλ θαηαζηεί 
νξηζηηθά. Η Εηαηξεία έρεη ζρεκαηίζεη πξόβιεςε πνζνύ € 361 ρηι. γηα πξόζηηκα, πξόζζεηνπο θόξνπο θαη πξνζαπμήζεηο πνπ πηζαλόλ θαηαινγηζηνύλ ζε κειινληηθό θνξνινγηθό έιεγρν (ζρεηηθή ε ζεκείσζε 5.18 
ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ). Από ηνλ έιεγρό καο δελ έρνπκε απνθηήζεη εύινγε δηαζθάιηζε ζρεηηθά κε ηελ επάξθεηα ηεο ζρεκαηηζζείζαο πξόβιεςεο.    
11. Η Εηαηξεία δελ είρε πνζά εηζξνώλ θαη εθξνώλ ζσξεπηηθά θαζώο θαη ππόινηπα απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ ζηελ ιήμε ηεο θιεηόκελεο θαη ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο κε ζπλδεδεκέλα κέξε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ΔΛΠ 
24. 
  

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. & 
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