
 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 

ΔΗΤΟΥΡΕΝ ΑΕ  ΑΦΜ. 094176515 αφορά περίοδο χρήσης από 

01/01/2017 έως 31/12/2017 – Αρ. Γ.E.ΜΗ. : 71299120000 

 

Η ανωτέρω οικονομική οντότητα ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ νομικής μορφής 

με την επωνυμία ΔΗΤΟΥΡΕΝ ΑΕ   ΑΦΜ. 094176515 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 

71299120000 επί της οδού ΝΙΣΥΡΟΣ   85303 ΝΙΣΥΡΟΣ  συνέταξε ατομικές 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων και κατάσταση 

αποτελεσμάτων χρήσης ( Β5 και Β6 ) που απεικονίζουν σύμφωνα με τον Νόμο 

τα οικονομικά στοιχεία και αφορούν περίοδο από 01/01/2017 έως 

31/12/2017. 

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΔΗΤΟΥΡΕΝ  ΑΕ.» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 

1/1/2017 ΕΩΣ 31/12/2017 

Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αφορά την εταιρική χρήση 2017 και συντάχθηκε 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920. Η παρούσα έκθεση παρέχει συνοπτικές πληροφορίες 

σχετικά με την οικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και την θέση της εταιρείας για την κλειόµενη 

χρήση, περιγραφή των σημαντικών γεγονότων που έλαβαν χώρα στην χρήση καθώς και περιγραφή των 

σημαντικών γεγονότων που έλαβαν χώρα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού. Επίσης, παρέχονται 

πληροφορίες σχετικά με την διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων που αντιμετωπίζει η εταιρεία 

καθώς και πληροφορίες σχετικά με την προβλεπόμενη εξέλιξη των δραστηριοτήτων της εταιρείας. 

Α. Εξέλιξη, επιδόσεις και θέση της εταιρείας 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2017 η Ελληνική οικονομία παρέμεινε σε υφεσιακή πορεία, με 

πολλούς από τους δείκτες που αφορούν την οικονομική δραστηριότητα να βαίνουν επί τα 

χείρω, ενώ οι εξελίξεις κατά τη διάρκεια του 2017 και οι συζητήσεις σε εθνικό και διεθνές 

επίπεδο σχετικά με την επανεξέταση των όρων του προγράμματος χρηματοδότησης της 

Ελλάδας, καθιστούν το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στη χώρα 

ιδιαίτερα ευμετάβλητο. Σε αυτό το περιβάλλον, αξιολογώντας τους κινδύνους και παίρνοντας τα 

κατάλληλα μέτρα, η εταιρεία  κατόρθωσε να διατηρήσει την υψηλή κερδοφορία της. Παρακάτω 

αναφέρουμε συνοπτικά τα οικονομικά στοιχεία και αποτελέσματα της εταιρείας για την χρήση 

1/1-31/12/2017. 

Ο κύκλος εργασιών στην τρέχουσα χρήση ανήλθε στο ποσό των  € 134.314,78  έναντι € 

133.428,96 της προηγούμενης χρήσης του 2016 σημειώνοντας αύξηση κατά 1%.     Οι  ζημιές 



 

 

προ φόρων της εταιρείας ανήλθαν στο ποσό των € 12.725,13  έναντι κερδών προ φόρων € 

27.972,04 της προηγούμενης χρήσης του 2016.   

 

Β. Σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια της κλειόμενης χρήσης  

Δεν υπάρχουν.   
 

Γ. Διαχείριση Χρηματοοικονομικών κινδύνων  

 

Η εταιρεία λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων της εκτίθεται σε διάφορους 

χρηματοοικονομικούς κινδύνους οι κυριότεροι εκ των οποίων είναι ο πιστωτικός κίνδυνος, ο 

κίνδυνος επιτοκίου, ο συναλλαγματικός κίνδυνος, ο κίνδυνος τιμών και τέλος ο κίνδυνος 

ρευστότητας. Οι πολιτικές διαχείρισης των σχετικών κινδύνων έχουν ως στόχο την 

ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στην χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας. 

Οι συνήθεις κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται η εταιρεία είναι οι εξής:  

    α)   Πιστωτικός κίνδυνος 

Η εταιρεία έχει μικρή συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σε ορισμένα από τα συμβαλλόμενα 

με αυτήν μέρη που, κατά κύριο λόγο, αφορούν μικρά τουριστικά γραφεία, τα οποία λόγω της 

δύσκολης οικονομικής συγκυρίας αδυνατούν να εξοφλήσουν άμεσα τις υποχρεώσεις τους. 

Ωστόσο, η εταιρεία βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τους αρμοδίους και είναι έτοιμη να λάβει τα 

κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση της είσπραξης των εν λόγω απαιτήσεων. 

 

    β)   Συναλλαγματικός κίνδυνος   

 Η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς συναλλαγματικούς κινδύνους, διότι το σύνολο σχεδόν των 

συναλλαγών της είναι σε ευρώ.    

 

   γ)   Κίνδυνος επιτοκίου 

 

Η πολιτική της εταιρείας είναι να ελαχιστοποιεί την έκθεσή της στο κίνδυνο ταμειακών ροών επιτοκίου 

που προέρχεται κυρίως από βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό, τα οποία στην 

πλειοψηφία τους είναι εκφρασμένα σε μεταβλητό ποσοστό επιτοκίου. 

       δ)   Κίνδυνος τιμών   

Οι προσφερόμενες τιμές καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από την αναμενόμενη τουριστική κίνηση. Με 

δεδομένο το έντονο προσφυγικό πρόβλημα που παρατηρείται επί της νήσου αναμένεται μείωση των 



 

 

επισκεπτών με συνέπεια την ανάγκη για πραγματοποίηση προσφορών. Η διοίκηση έχει προβεί στον 

κατάλληλο προγραμματισμό για την αντιμετώπιση της μείωσης των περιθωρίων κέρδους.  

 

  ε)   Κίνδυνος ρευστότητας 

Συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει επαρκείς εξασφαλίσεις χρηματικών 

διαθεσίμων και την διαθεσιμότητα χρηματοδότησης μέσω επαρκών πιστωτικών λειτουργιών. 

Λόγω της δυναμικής φύσης των δραστηριοτήτων, η εταιρεία διατηρεί ευελιξία 

χρηματοδότησης με το να διατηρεί διαθεσιμότητα πιστώσεων. Η ρευστότητα της εταιρείας 

παρακολουθείται σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

Σε κάθε περίπτωση, η Διοίκηση της Εταιρίας παρακολουθεί και αξιολογεί τις εξελίξεις και 

λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση επαρκούς ρευστότητας, η οποία θα 

διασφαλίσει την απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων της. 

 

 

 

Ε. Προβλεπόμενη Εξέλιξη των δραστηριοτήτων της εταιρείας 

Οι προοπτικές για τη χρήση 2018 δεν αναμένονται θετικές με βάση τις προκρατήσεις, ως 

συνέπεια του δυσμενούς οικονομικού κλίματος και, κυρίως, του προσφυγικού ζητήματος που 

έχει πλήξει έντονα τη νήσο Κω. Ωστόσο, η εταιρεία θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την 

ελαχιστοποίηση των δυσμενών επιπτώσεων στο γενικότερο οικονομικό περιβάλλον της. 

Μετά από τα παραπάνω κ. Μέτοχοι σας παρακαλούμε : 
1. Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα της εταιρικής χρήσης που έληξε την 

31-12-2017 μετά των επ’ αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 
2. Να απαλλάξετε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  από κάθε ευθύνη αποζημίωσης ια 

τα πεπραγμένα της  εταιρικής χρήσης 1/1/2017 - 31/12/2017 
3. Διάφορα θέματα- Ανακοινώσεις 

 

Κως , 15 Απριλίου 2018 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 

 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

     
     

ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ    
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ   
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 ΕΨΙΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΔΤ ΑΒ 637729  ΑΔΤ ΑΑ 341996  ΑΔΤ ΑΑ 805328 

    
ΑΡ. ΑΔ. Α' ΤΑΞΗΣ : 

0050044 

 
Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών 

οντοτήτων 



 

 

ΔΗΤΟΥΡΕΝ ΑΕ  ( ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ) Α.Φ.Μ. : 094176515, περιόδου από 
01/01/2017 έως 31/12/2017 , Γ.Ε.ΜΗ.: 71299120000 ποσά σε € 

 
  2017  2016 

Περιουσιακά στοιχεία     

Πάγια  1.805.572,13  1.798.933,17 

Μείον: Αποσβεσμένα 1.408.992,82  1.403.055,60  

Μείον: Απομειωμένα 0,00 1.408.992,82 0,00 1.403.055,60 

  396.579,31  395.877,57 

Αποθέματα  0,00  0,00 

Απαιτήσεις  57.418,82  60.334,39 
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα  0,00  0,00 

Ταμειακά διαθέσιμα και Ισοδύναμα  65.941,44  64.882,48 

Σύνολο ενεργητικού  519.939,57  521.094,44 

     

Καθαρή θέση και υποχρεώσεις     

Κεφάλαια και αποθεματικά  450.677,08  463.402,21 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  26.502,74  26.502,74 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  42.759,75  31.189,49 

Σύνολο καθαρής θέσης και 
υποχρεώσεων 

 519.939,57  521.094,44 
 

 

 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες 

ΔΗΤΟΥΡΕΝ ΑΕ  ( ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ) Α.Φ.Μ. : 094176515, περιόδου από 
01/01/2017 έως 31/12/2017 , Γ.Ε.ΜΗ.: 71299120000 ποσά σε € 

 
 2017 2016 

Κύκλος εργασιών  134.314,78 133.428,96 

Λοιπά συνήθη έσοδα 2.880,00 5.040,00 

Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, 
ημικατ/μένα) 

0,00 0,00 

Αγορές εμπορευμάτων και υλικών -15.535,08 -8.301,30 

Παροχές σε εργαζόμενους -70.473,00 -55.283,28 

Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων -5.937,22 -7.503,26 

Λοιπά έξοδα και ζημιές -57.561,59 -39.263,96 

Λοιπά έσοδα και κέρδη 0,00 0,00 

Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) -413,02 -145,12 

Αποτέλεσμα προ φόρων -12.725,13 27.972,04 

Φόροι 0,00 0,00 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους -12.725,13 27.972,04 
 

 
 

Σημειώσεις Ισολογισμού: 



 

 

1. Η εταιρεία δεν έχει αποκτήσει δικές της μετοχές είτε η ίδια είτε με πρόσωπο που ενεργεί 

στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της. 

2. Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο τέλους χρήσης ανέρχεται στο ποσό των 

1.034.400,00€. 

3. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων τέλους χρήσης ανέρχεται στο ποσό των 450.677,08€. 

 

Η παραπάνω οντότητα εντάσσεται σύμφωνα με τον Νόμο στις πολύ μικρές οντότητες και είναι 
υπόχρεη στην σύνταξη (Β5 και Β6) Ισολογισμού. 
 
 

Πρόσθετες πληροφορίες για την οντότητα σύμφωνα με το άρθ.29 
Ν.4308/2014 

Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης 
δραστηριότητας, ή όχι ;  ( Παρ. 3 (στ)  άρθρου 29 ) 

Ο οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης 
δραστηριότητας 

Εκκαθάριση ( Παρ. 3(ζ)  άρθρου 29 ) Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση 

Κατηγορία οντότητας ( Παρ. 3(η) άρθρου 29 ) ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ 

Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων ( Παρ. 3(θ)  άρθρου 29 ) 
Οι χρηματοοικομονικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σε πλήρη 
συμφωνία με τον Ν.4308/2014 

Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. ( Παρ. 25  άρθρου 29 ) Δεν δόθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. 

Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις ( Παρ. 16  άρθρου 29 ) Δεν υφίστανται. 

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν ( Παρ. 34  άρθρου 

29 ) 
Συντάχθηκαν οι κατά νόμο χρηματοοικονομικές καταστάσεις 
σύμφωνα με τα υποδείγματα του Ν.4308/2014. 

Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. ( Παρ. 23α  άρθρου 29 ) 3,44 

Σημειώσεις  

 
Για την οντότητα ο επιτηδευματίας 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 

 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

     
     

ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ    
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ   
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 ΕΨΙΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΔΤ ΑΒ 637729  ΑΔΤ ΑΑ 341996  ΑΔΤ ΑΑ 805328 

    
ΑΡ. ΑΔ. Α' ΤΑΞΗΣ : 

0050044 

 
 



 

 

 
ΝΙΣΥΡΟΣ   85303 ΝΙΣΥΡΟΣ , 01/09/2018 

 
 
 
 
 

            
 



Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 

 

Εκτύπωση την 19/11/2018 
 

 

 

 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ της ΔΗΤΟΥΡΕΝ ΑΕ  
 Περίοδος χρήσης από 01/01/2017 έως 31/12/2017 – Αρ. ΓΕ.Μ.Η. 071299120000 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 2017 2016 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Σημ. 2017 2016 
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      Καθαρή θέση       
Ενσώματα πάγια      Καταβλημένα κεφάλαια       
Ακίνητα 6.1 116.182,94 114.920,55 Κεφάλαιο   1.034.400,00 1.034.400,00 
Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 97,02 118,57 Υπέρ το άρτιο   0,00 0,00 
Λοιπός εξοπλισμός 6.1 16.616,34 17.155,44 Καταθέσεις ιδιοκτητών   0,00 0,00 
Επενδύσεις σε ακίνητα 6.2 0,00 0,00 Ίδιοι τίτλοι  0,00 0,00 
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 6.3 0,00 0,00 Σύνολο  1.034.400,00 1.034.400,00 
Λοιπά ενσώματα στοιχεία 6.1 0,00 0,00 Διαφορές εύλογης αξίας      
Σύνολο  132.896,30  132.194,56 Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων  0,00 0,00 
Άυλα πάγια στοιχεία      Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση  0,00 0,00 
Δαπάνες ανάπτυξης 6.4 263.683,01 263.683,01 Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών  0,00 0,00 
Υπεραξία 6.4 0,00 0,00 Σύνολο  0,00 0,00 
Λοιπά άυλα 6.4 0,00 0,00 Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο      
Σύνολο  263.683,01  263.683,01 Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού  0,00 0,00 
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή 6.5 0,00 0,00 Αφορολόγητα αποθεματικά  0,00 0,00 
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία      Αποτελέσματα εις νέο  -583.722,92 -570.997,79 
Δάνεια και απαιτήσεις 7.1 0,00 0,00 Σύνολο  -583.722,92 -570.997,79 
Χρεωστικοί τίτλοι 7.1 0,00 0,00 Συναλλαγματικές διαφορές  0,00 0,00 
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 7.1 0,00 0,00 Σύνολο καθαρής θέσης  450.677,08 463.402,21 
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι 7.1 0,00 0,00 Προβλέψεις      
Λοιπά 7.1 0,00 0,00 Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 9.1 0,00 0,00 
Σύνολο  0,00 0,00 Λοιπές προβλέψεις 9.2 0,00 0,00 
Αναβαλλόμενοι φόροι 16 0,00 0,00 Σύνολο  0,00 0,00 
Σύνολο μη κυκλοφορούντων  396.579,31 395.877,57 Υποχρεώσεις      
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις      
Αποθέματα      Δάνεια 10.1.1 0,00 0,00 
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα  0,00 0,00 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 10.1.2 0,00 0,00 
Εμπορεύματα  0,00 0,00 Κρατικές επιχορηγήσεις 10.1.3 26.502,74 26.502,74 
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά  0,00 0,00 Αναβαλλόμενοι φόροι 16 0,00 0,00 
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (Αποθ.)  0,00 0,00 Σύνολο   26.502,74  26.502,74 
Προκαταβολές για αποθέματα 7.2.2 0,00 0,00 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις      
Λοιπά αποθέματα  0,00 0,00 Τραπεζικά Δάνεια  0,00 0,00 
Σύνολο  0,00 0,00 Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων 10.1.1 0,00 0,00 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές      Εμπορικές υποχρεώσεις 10.2.1 35.861,34 28.486,10 
Εμπορικές απαιτήσεις 7.2.1 40.155,22 35.492,80 Φόρος εισοδήματος  0,00 0,00 
Δουλευμένα έσοδα περιόδου  0,00 0,00 Λοιποί φόροι και τέλη  3.138,20 757,78 
Λοιπές απαιτήσεις 7.2.2 17.263,60 24.841,59 Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης  2.136,52 1.945,61 
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία 7.1 0,00 0,00 Λοιπές υποχρεώσεις 10.2.2 1.623,69 0,00 
Προπληρωμένα έξοδα  0,00 0,00 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα  0,00 0,00 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 7.2.3 65.941,44 64.882,48 Έσοδα επόμενων χρήσεων   0,00 0,00 
Σύνολο  123.360,26 125.216,87 Σύνολο   42.759,75 31.189,49 
Σύνολο κυκλοφορούντων  123.360,26 125.216,87 Σύνολο Υποχρεώσεων   69.262,49 57.692,23 
Σύνολο Ενεργητικού   519.939,57 521.094,44 Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων    519.939,57  521.094,44 



Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 

Εκτύπωση την 19/11/2018 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

 

  Σημ. 2017 2016 

        
Κύκλος εργασιών   18 134.314,78 133.428,96 
Κόστος πωλήσεων   -149.922,10 -110.498,03 

Μικτό Αποτέλεσμα   -15.607,32 22.930,93 

        

Λοιπά συνήθη έσοδα  18 2.880,00 5.040,00 

    -12.727,32 27.970,93 
Έξοδα διοίκησης   0,00 0,00 
Έξοδα διάθεσης   0,00 0,00 
Λοιπά έξοδα και ζημιές   0,00 -0,77 
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)   0,00 0,00 

Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων 

στοιχείων   0,00 0,00 
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία   0,00 0,00 

Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων   0,00 0,00 

Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας   0,00 0,00 
Λοιπά έσοδα και κέρδη   0,00 0,00 

Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων   -12.727,32 27.970,16 
        
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα   2,19 1,88 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα   0,00 0,00 

Αποτέλεσμα προ φόρων   -12.725,13 27.972,04 
        
Φόροι εισοδήματος   0,00 0,00 

        

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους   -12.725,13 27.972,04 
 

 

Για την οντότητα ο επιτηδευματίας 

   

ΝΙΣΥΡΟΣ   85303 ΝΙΣΥΡΟΣ , 01/09/2018 

   

            
 

 

 

 

 



Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 

Εκτύπωση την 19/11/2018 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΕΙΔΟΣ 

  Σημ. 2017 2016 

        
Κύκλος εργασιών   18 134.314,78 133.428,96 
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)   0,00 0,00 
Λοιπά συνήθη έσοδα 18 2.880,00 5.040,00 
Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία   0,00 0,00 
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών   -15.535,08 -8.301,30 
Παροχές σε εργαζόμενους   -70.473,00 -55.283,28 
Αποσβέσεις   -5.937,22 -7.503,26 
Λοιπά έξοδα και ζημίες   -57.561,59 -39.263,96 
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)   0,00 0,00 
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων   0,00 0,00 
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία   0,00 0,00 
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων   0,00 0,00 

Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας   0,00 0,00 

Λοιπά έσοδα και κέρδη   0,00 0,00 

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων   -12.312,11 28.117,16 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα   2,19 1,88 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα   -415,21 -147,00 

Αποτέλεσμα προ φόρων   -12.725,13 27.972,04 

Φόροι εισοδήματος   0,00 0,00 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους   -12.725,13 27.972,04 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 

Εκτύπωση την 19/11/2018 
 

Για την οντότητα ο επιτηδευματίας 

   

ΝΙΣΥΡΟΣ   85303 ΝΙΣΥΡΟΣ , 01/09/2018 

   

            

 




