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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
 Εκ  του υπ’ αριθ. 28/28-11-2018 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 
 

 
Αριθ.αποφ. 368/2018 

Έγκριση της υπ’ αριθ. 116/2018 αποφάσεως 
∆.Σ. της ∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ «περί έγκρισης των 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της 
∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ χρήσης του 2017». 

  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 28 Νοεµβρίου 
2018 ηµέρα Τετάρτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 22630/23-11-2018 
εγγράφου προσκλήσεως της Προέδρου αυτού κας Μαυροειδή Βασιλικής που 
επιδόθηκε σε κάθε ένα εκ των µελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα 
σχετικά αποδεικτικά επιδόσεως, σύµφωνα µε τις ∆/ξεις των άρθρων 67 και 69 του 
Ν.3852/2010. 
 ∆ιαπιστωθείσης νοµίµου απαρτίας δεδοµένου ότι επί συνόλου 33 
∆ηµοτικών Συµβούλων ευρέθησαν παρόντες 24 ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Μαυροειδή Βασιλική - 
Πρόεδρος 

 
Κολάτας Ιωάννης 

 
Λέλης Μελέτιος 

Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Σωτηρίου Γεώργιος Βογιατζή Εµµανουέλα 
Μιχάλαρος Γεώργιος ∆ρυµούσης Κων/νος Παπανίκος ∆ηµήτριος 
Κοσµόπουλος Ελευθεριος Παπαπανούσης Νικόλαος Μαρινάκης Ιωάννης 
∆ήµας Ιωάννης Σταµούλης Ιωάννης Πιλίλης Σωτήριος 
Κορώσης Σπυρίδων Φωτίου Σταύρος του Κων. Ζάλης Αθανάσιος 
Ρήγα Ελένη Βαρελάς Κλεάνθης Παπαλευθέρης Ελευθ. 
Καράµπελας Κων/νος ∆ρένης Αθανάσιος Κόττας Βασίλειος 
Πολυχρόνης Ιερόθεος Μπερδελής Γεώργιος Γρίβα Παναγιώτα 
Ρήγα Ιωάννα Μαργέτης Παναγιώτης -------- 
Φυλακτός Κων/νος Χοροζάνης Αντώνιος  Μουσταϊρας Ηλίας - Πρόεδρος 
Καστάνη Αικατερίνη Μιχάλαρος Ιωάννης ∆ηµοτ. Κοινότητας Μεγαρέων  
  -------- 
  Λιώτας ∆ηµοσθ.  - Πρόεδρος 
  ∆ηµοτ. Κοινότητας Ν.Περάµου  
   
 Η κα. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 
    Προσκληθείς παρίσταται και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Γρηγόριος. 

Στο τέλος της υπ’ αριθ. 368/2018 αποφάσεως απεχώρησε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Χοροζάνης Αντώνιος.  
………………………………………………………………………………………….. 
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Ακολούθως η κα. Πρόεδρος εισηγείται το 5ο θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως 
περί του εν  περιλήψει αντικειµένου & θέτει υπ’ όψη του ∆ηµoτικού Συµβουλίου 
την υπ’αριθ. 116/2018 απόφαση του ∆ιοικητικού Σ/λίου της ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ (∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ.) «Περί 

έγκρισης των Χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της ∆ηµοτικής 
Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου Μεγαρέων (∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ.), της 31ης 
∆εκεµβρίου 2017 (χρήση 1η Ιανουαρίου – 31η ∆εκεµβρίου 2017), βάσει των 

Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ν. 4308/2014)» η οποία έχει ως 
ακολούθως : 

 
Ο Πρόεδρος συνεχιζόµενης της τακτικής συνεδρίασης  και εισηγούµενος το δεύτερο 

(2ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης περί του εν περιλήψει αντικειµένου δίνει τον λόγο 
στον Γενικό ∆ιευθυντή της Επιχείρησης κο Χατζηκωνσταντίνου ∆ηµήτριο ο οποίος 
καταθέτει στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς 
Επιχείρησης του ∆ήµου Μεγαρέων (∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ.), τα εξής: 

 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 50891/10.09.2007 (ΦΕΚ 1876/τ. Β’/14.09.2007) 

σχετικά µε την «Οικονοµική ∆ιοίκηση και ∆ιαχείριση των ∆ηµοτικών και Κοινοτικών 
Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της Επιχείρησης υποβάλλει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τον Ισολογισµό και τα 
αποτελέσµατα χρήσης µαζί µε σχετική έκθεση των ελεγκτών της παρ. 1 του άρθρου 
261 του Ν. 3463/2006 καθώς και έκθεση πεπραγµένων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
της Επιχείρησης , ότι τηρήθηκαν οι σχετικές προβλέψεις της νοµοθεσίας και των 
κανονισµών της Επιχείρησης. 

Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4308/2014, το 
λογιστικό γραφείο της Ι. ΠΑΝΤΑΖΗ & ΣΙΑ Ε.Ε., µε το οποίο συνεργαζόµαστε κατάρτισε 
και παρουσιάζει τις παρακάτω  Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 
2017 (χρήσης 1η Ιανουαρίου – 31η ∆εκεµβρίου 2017), βάσει των Ελληνικών 
Λογιστικών Προτύπων(Ν. 4308/2014), στα  µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου Μεγαρέων (∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ.).  
 
Εν συνεχεία ο Γενικός ∆ιευθυντής της Επιχείρησης  κάλεσε τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
να αποφασίσουν σχετικά. 

Το ∆.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Γενικού ∆ιευθυντή της Επιχείρησης και 
λαµβάνοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 260 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006). 
2. Την ΚΥΑ 50981/10.09.2007 (ΦΕΚ 1876/τ. Β’/14.09.2007).  
3. Τις διατάξεις του Ν. 4308/2014. 
4. Τις Οικονοµικές καταστάσεις έτους 2017 όπως συντάχθηκαν από το συνεργαζόµενο 

µε την επιχείρηση λογιστικό γραφείο της  Ι. ΠΑΝΤΑΖΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
 

συζήτησε , αντάλλαξε απόψεις και µετά από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

      ΕΞΙ (6) ΕΠΙ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΕΠΤΑ (7) ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 
 

Α. Την κατάρτιση και έγκριση των Χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της ∆ηµοτικής 
Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου Μεγαρέων (∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ.), της 31ης 
∆εκεµβρίου 2017 (χρήσης 1η Ιανουαρίου – 31η ∆εκεµβρίου 2017), βάσει των 
Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ν. 4308/2014), όπως εµφανίζονται στα συνηµµένα 
κείµενα αρµοδίως υπογεγραµµένα και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας 
απόφασης: 
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∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ (∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ.) 

 
 
 
 
 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 

(χρήσης 1η Ιανουαρίου – 31η ∆εκεµβρίου 2017) 
 

Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων  
(Νόµος 4308/2014) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οδός Χρ.Μωραίτου 48,  
Τ.Κ 191 00 ΜΕΓΑΡΑ  
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017  
 

Κύριοι, 
Σας υποβάλλουµε για έγκριση τον Ισολογισµό της διαχειριστικής περιόδου 
από 01/1/2017 έως 31/12/2017, µία σύντοµη έκθεση των πεπραγµένων 
για την παραπάνω διαχειριστική περίοδο. Οι προς έγκριση οικονοµικές 
καταστάσεις καταρτίστηκαν µε κάθε προσοχή και επιµέλεια, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 «Περί Ανωνύµων Εταιρειών», του 
N.4308/14 και του καταστατικού της εταιρείας, απεικονίζουν δε µε ακρίβεια 
την οικονοµική κατάστασή της κατά την 31/12/2017 καθώς και τα 
αποτελέσµατα που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη χρήση. 
 
1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας 
Όπως προκύπτει από την κατάσταση των αποτελεσµάτων, η εταιρία 
εµφάνισε κέρδη κατά την χρήση 2017 ποσού € 19.203,46 έναντι κερδών 
της προηγούµενης χρήσης ποσού € 48.499,07 και αύξησε τον κύκλο 
εργασιών στο ποσό των € 1.292.467,34 συγκριτικά µε το ποσό των € 
944.185,12 για το έτος 2016. 
 
Κατά τη χρήση αυτή, όπως και στις προηγούµενες χρήσεις, το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την πληρέστερη και 
αποτελεσµατικότερη οργάνωση της εταιρείας σε όλους τους τοµείς. Στο 
τρέχον οικονοµικό περιβάλλον κρίσης και συνεχόµενης ύφεσης βασικός 
σκοπός είναι η διατήρηση του κύκλου εργασιών σε σηµαντικό επίπεδο και 
ο περιορισµός των επιπτώσεων από την γενικότερη έλλειψη ρευστότητας 
στην αγορά. 
 
2. Οικονοµική θέση της εταιρείας  
Η καθαρή θέση της εταιρείας αφού ληφθούν υπόψη τα θέµατα που 
αναφέρονται στην έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή 
καθίσταται αρνητική και ως εκ τούτου συντρέχουν οι λόγοι εφαρµογής του 
άρθρου 48 του Κ.Ν.2190/1920. Η διοίκηση της επιχείρησης λαµβάνοντας 
υπόψη τα κερδοφόρα αποτελέσµατα του 2016 και του 2017, πιστεύει ότι 
και το 2018 θα είναι κερδοφόρο και έτσι θεωρεί ότι θα εξαλειφθούν οι λόγοι 
εφαρµογής του άρθρου 48 του Κ.Ν.2190/1920. Επίσης οι εισπράξεις και 
πληρωµές της εταιρείας έως σήµερα διευθετούνται οµαλά ενώ και ο 
δείκτης γενικής ρευστότητας παρουσίασε σηµαντική βελτίωση (από 0,96 
σε 1,21). 
Μέσα σε ένα ιδιαίτερα δυσµενές οικονοµικό περιβάλλον τόσο στην Ελλάδα 
όσο και στις διεθνείς αγορές, η εταιρία κατόρθωσε να αυξήσει τον κύκλο 
εργασιών της σε σχέση µε το 2016, ο οποίος ανέρχεται στα 1.292.467,34 
Ευρώ. Ταυτόχρονα, η εταιρία παρουσίασε σχεδόν µηδενικά 
χρηµατοοικονοµικά έξοδα, κάτι που στην υφιστάµενη αρνητική 
πραγµατικότητα, κρίνεται εξαιρετικά σηµαντικό. 
 
Βασικοί Χρηµατοοικονοµικοί δείκτες 
Κατωτέρω παρουσιάζονται Βασικοί Χρηµατοοικονοµικοί δείκτες που 
απεικονίζουν την χρηµατοοικονοµική θέση της εταιρείας. 
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∆ΕΙΚΤΕΣ 31.12.2017 31.12.2016

(α) Οικονοµικής ∆ιάθρωσης
1. ∆είκτης Έµµεσης- Γενικής Ρευστότητας
Κυκλοφορούν ενεργητικό 174.569,36 1,21 132.165,28 0,96
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 143.696,67 137.615,28

2. ∆είκτης Παγιοποίησης περιουσίας
Κυκλοφορούν ενεργητικό 174.569,36 0,75 132.165,28 0,75
Σύνολο Ενεργητικού 233.642,20 177.189,16

3. ∆ανειακής Επιβάρυνσης
Ίδια κεφάλαια -8.209,66 -0,04 -27.413,12 -0,15
Σύνολο Υποχρεώσεων 184.812,28 178.730,89

4. Χρηµατοδότησης Ακινητοποιήσεων
Ίδια κεφάλαια -8.209,66 -0,14 -27.413,12 -0,63
Πάγιο ενεργητικό (Αναπόσβεστη αξία) 57.697,84 43.648,88

5. Χρηµατοδότησης Κυκλοφορούντος ενεργητικού
Κεφάλαιο Κίνησης 30.872,69 0,18 -5.450,00 -0,04
Κυκλοφορούν ενεργητικό 174.569,36 132.165,28

(β) Αποδόσεως & αποδοτικότητας
6. Συντελεστής Καθαρού Κέρδους
Καθαρά αποτελέσµατα προ φόρων 19.203,46 0,01 51.754,55 0,05
Πωλήσεις 1.292.467,34 944.185,12

7. Συντελεστής αποδοτικότητας Ιδίων κεφαλαίων
Καθαρά αποτελέσµατα προ φόρων 19.203,46 -2,34 51.754,55 -1,89
Ίδια κεφάλαια -8.209,66 -27.413,12

8. Συντελεστής Μικτου Κέρδους
Μικτά αποτελέσµατα 548.120,05 0,42 298.585,94 0,32
Πωλήσεις 1.292.467,34 944.185,12

(γ) Λοιποί ∆είκτες
9. Πωλήσεις 1.292.467,34 -157,43 944.185,12 -34,44
Ίδια κεφάλαια -8.209,66 -27.413,12

10.Μικτά αποτελέσµατα 548.120,05 0,74 298.585,94 0,46
Κόστος πωληθέντων αποθεµάτων &υπηρεσιών 744.347,29 645.599,18

11.Κέρδη προ Φόρων, Τόκων, Αποσβέσεων (EBITDA) 24.621,23 56.083,35

12.Κέρδη προ Φόρων, Τόκων, Αποσβέσεων (EBITDA) 24.621,23 0,02 56.083,35 0,06
Κύκλο Εργασιών 1.292.467,34 944.185,12

13.Σύνολο Υποχρεώσεων 184.812,28 -22,51 178.730,89 -6,52
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων -8.209,66 -27.413,12

14.Υποχρεώσεις σε τράπεζες 0,00 0,00 0,00 0,00
Κύκλος Εργασιών 1.292.467,34 944.185,12

15.Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού- επισφαλείς απαιτήσεις 174.569,36 1,21 132.165,28 0,96
Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων 143.696,67 137.615,28

16.Σύνολο Υποχρεώσεων 184.812,28 -22,51 178.730,89 -6,52
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων- επισφαλείς απαιτήσεις -8.209,66 -27.413,12

17.Κέρδη προ Φόρων, Τόκων, Αποσβέσεων (EBITDA) 24.621,23 66,49 56.083,35 133,16
Χρεωστικοί τόκοι- πιστωτικοί τόκοι 370,28 421,17  
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1. Προβλεπόµενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι 
Η πορεία της εταιρείας για τα επόµενα χρόνια προβλέπεται ασφαλής και 
αποδοτική αν ληφθούν υπόψη οι προσπάθειες που καταβάλει το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο για τη µείωση του κόστους λειτουργίας της εταιρείας και την 
στρατηγική για ανάπτυξη των εργασιών και τον περιορισµό των 
επιχειρηµατικών κινδύνων στο ελάχιστο δυνατό. 
Η εταιρεία δεν αντιµετωπίζει ιδιαιτέρους κινδύνους πέραν των εξής: 
(1) Συναλλαγµατικός κίνδυνος 
Το σύνολο του κύκλου εργασιών τα εταιρείας τιµολογείται σε ευρώ. Συνεπώς 
δεν υπάρχει συναλλαγµατικός κίνδυνος. 
(2) Κίνδυνος επιτοκίου 
Η µη ύπαρξη δανειακών υποχρεώσεων εξαλείφουν τον κίνδυνο επιτοκίου σε 
περιπτώσεις οικονοµικής αστάθειας. 
(3) Πιστωτικός κίνδυνος 
Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος της µη έγκαιρης ή της αδυναµίας 
είσπραξης απαιτήσεων.  
Ο πιστωτικός κίνδυνος για την εταιρεία θεωρείται µικρός καθώς υπάρχει 
διασπορά πελατών.  
(4) Κίνδυνος Ρευστότητας 
Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας είναι οµαλός και σε συνδυασµό µε τη συνετή 
διαχείριση των διαθέσιµων επιτυγχάνεται σταθερή και ικανή ρευστότητα για την 
κάλυψη των υποχρεώσεων. 
∆εν υπάρχουν σηµαντικές αβεβαιότητες που να σχετίζονται µε την λειτουργία 
της επιχείρησης. 
 
2. Σηµαντικά γεγονότα που συνέβησαν από την λήξη της χρήσης µέχρι 

την ηµεροµηνία υποβολής της  παρούσας έκθεσης 
Από τη λήξη της χρήσης µέχρι σήµερα δεν συνέβησαν γεγονότα που µπορούν 
να προκαλέσουν σοβαρές ζηµιές ούτε αναµένονται να προκύψουν. Επίσης στο 
ίδιο χρονικό διάστηµα δεν συνέβη κάποιο σηµαντικό γεγονός που µπορεί να 
επηρεάσει αισθητά την πορεία των εργασιών της εταιρείας. Πρέπει να 
αναφερθεί ότι η εταιρεία δεν εµπλέκεται µε περιβαλλοντικά και σηµαντικά 
εργασιακά θέµατα 
 
3. Λοιπές πληροφορίες 

Η εταιρεία διαθέτει τα εξής υποκαταστήµατα 
Α/Α ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΠΟΚ/ΤΟΣ

1 40,5 ΧΛΜ ΝΕΟΑΚ ,Μέγαρα Υπηρεσίες Ωδείου 
2 Ν. Κρυάδα και 25ης Μαρτίου 186 στην Νέα Πέραµο Υπηρεσίες Ωδείου 

Για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία παρατίθεται στο προσάρτηµα σχετικός 
πολύστηλος πίνακας µε πληροφορίες για τις µεταβολές αυτών των στοιχείων 
της εταιρίας κατά την χρήση. Η εταιρεία δεν έχει στην κατοχή της ακίνητα. 
Η εταιρεία µας κατά το χρονικό διάστηµα 01/1/2017 έως 31/12/2017 
απασχολούσε  συνολικά 40 άτοµα  κατά µέσο όρο. Έχει υιοθετηθεί  πολιτική 
διαφοροποίησης και ίσων ευκαιριών (ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας, 
µειονεκτικότητας ή και άλλων πτυχών), σεβασµός των δικαιωµάτων των 
εργαζόµενων και συνδικαλιστική ελευθερία. Επίσης η εταιρεία καταβάλλει κάθε 
προσπάθεια για την εξασφάλιση συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας στην 
εργασία, εφαρµογή συστηµάτων εκπαίδευσης. Ως προς τα περιβαλλοντικά 
ζητήµατα οι επιπτώσεις της οντότητας στο περιβάλλον θεωρούνται αµελητέες 
λόγω µεγέθους και αντικειµένου εργασιών και τηρούνται µε συνέπεια οι 
διατάξεις που προβλέπονται από την εθνική νοµοθεσία και αφορούν στη 
προστασία του περιβάλλοντος.  
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Στη κλειόµενη χρήση η εταιρεία δεν διέθεσε κονδύλια για την έρευνα και την 
ανάπτυξη. Επίσης δεν κατέχει µετοχές ή λοιπά χρεόγραφα, ούτε διαθέσιµο 
συνάλλαγµα. 
Για το διάστηµα 1/1/2017 – 31/12/2017, η εταιρεία πραγµατοποίησε κέρδη που 
ανήλθαν στο ποσό των 19.203,46 €. Ελπίζουµε ότι µε την µείωση του κόστους 
λειτουργίας της εταιρείας και την διατήρηση του κύκλου εργασιών σε σηµαντικό 
επίπεδο κατά τη νέα διαχειριστική περίοδο, θα πραγµατοποιήσουµε ένα πιο 
ικανοποιητικό αποτέλεσµα και παράλληλα θα ευοδωθεί ο κοινωφελής σκοπός 
της επιχείρησης µέσω των επιµέρους δράσεων της. 
Ο Ισολογισµός, η Κατάσταση του Λογαριασµού Αποτελεσµάτων και το 
Προσάρτηµα που έχετε στα χέρια σας, απεικονίζουν µε σαφήνεια την 
οικονοµική κατάσταση της εταιρείας και ζητούµε από την Γενική Συνέλευση την 
έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων µετά του συνηµµένου Προσαρτήµατος. 
Επίσης θα πρέπει να απαλλάξετε τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τους 
ελεγκτές από κάθε ευθύνη. 
Τελειώνοντας αυτήν την έκθεση θέλουµε να τονίσουµε τις προσπάθειες που 
κατέβαλαν οι εργαζόµενοι για την επίτευξη του ανωτέρω αποτελέσµατος και να 
σας διαβεβαιώσουµε ότι θα καταβάλλουµε κάθε προσπάθεια για την καλύτερη 
δυνατή ανάπτυξη της εταιρείας µας. 
 Με την ανάγνωση της έκθεσης, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ενέκρινε οµόφωνα το 
περιεχόµενο της και αποφασίζει να δοθεί στη γενική συνέλευση. 

 
 
 
 
 

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
 

Προς τους Εταίρους της Εταιρείας «∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ (∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ.)»  

 
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 
 
Γνώµη µε Επιφύλαξη  
Έχουµε ελέγξει τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας " 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ 
(∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ.)" (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισµό 
της 31ης ∆εκεµβρίου 2017, τις καταστάσεις αποτελεσµάτων και µεταβολών 
καθαρής θέσης της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το 
σχετικό προσάρτηµα. 
Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεµάτων µνηµονεύονται 
στην παράγραφο της έκθεσής µας “Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη”, οι 
συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 
ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της εταιρείας " ∆ΗΜΟΤΙΚΗ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ (∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ.)" κατά την 
31η ∆εκεµβρίου 2017 και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση για τη χρήση 
που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4308/2014 
όπως ισχύει. 
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Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη 
Από τον έλεγχο µας προέκυψαν τα εξής: 1) Στους λογαριασµούς του 
κυκλοφορούντος ενεργητικού «Εµπορικές Απαιτήσεις» και «Λοιπές 
Απαιτήσεις» περιλαµβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση συνολικού 
ποσού ευρώ 39 χιλιάδες. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που 
προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν έχει διενεργηθεί 
αποµείωση επί των απαιτήσεων αυτών, κατά την εκτίµησή µας ποσού ευρώ 
39 χιλιάδες. Λόγω του γεγονότος αυτού η αξία των ανωτέρω απαιτήσεων και 
τα ίδια κεφάλαια εµφανίζονται αυξηµένα κατά ευρώ 39 χιλιάδες σε όφελος των 
αποτελεσµάτων των προηγούµενων χρήσεων. 2) Κατά παρέκκλιση των 
λογιστικών αρχών που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, 
δεν σχηµατίζεται πρόβλεψη για αποζηµίωση του συνόλου του προσωπικού 
λόγω εξόδου από την υπηρεσία, µε συνέπεια οι προβλέψεις για παροχές σε 
εργαζοµένους να εµφανίζονται µειωµένες κατά ευρώ 21 χιλιάδες, τα Ίδια 
Κεφάλαια αυξηµένα κατά το ίδιο ποσό και τα αποτελέσµατα χρήσης αυξηµένα 
κατά 2 χιλιάδες ευρώ. 3) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν 
εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2012 έως και 2017 µε 
συνέπεια να µην έχουν καταστεί οριστικές για τις χρήσεις αυτές. Η Εταιρεία 
δεν έχει προβεί σε εκτίµηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων 
που πιθανόν να καταλογισθούν σε µελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει 
σχηµατίσει σχετική πρόβλεψη για το σκοπό αυτό. Από τον έλεγχό µας, δεν 
έχουµε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά µε την εκτίµηση του ύψους της 
πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. 
 ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου 
(∆ΠΕ) 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 
Οικονοµικών Καταστάσεων”. Είµαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία σύµφωνα 
µε τον Κώδικα ∆εοντολογίας για Επαγγελµατίες Ελεγκτές του Συµβουλίου 
∆ιεθνών Προτύπων ∆εοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωµατωθεί 
στην Ελληνική Νοµοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται µε 
τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουµε 
εκπληρώσει τις δεοντολογικές µας υποχρεώσεις σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 
της ισχύουσας νοµοθεσίας και του προαναφερόµενου Κώδικα ∆εοντολογίας. 
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε αποκτήσει είναι επαρκή και 
κατάλληλα να παρέχουν βάση για γνώµη µε επιφύλαξη. 
 
Έµφαση Θέµατος 
Εφιστούµε την προσοχή σας στην παράγραφο 10 του προσαρτήµατος, όπου 
περιγράφεται το γεγονός ότι στις 31 ∆εκεµβρίου 2017 τα Ίδια Κεφάλαια της 
Εταιρείας, αφού ληφθούν υπόψη τα θέµατα που µνηµονεύονται στην 
παράγραφο ‘Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη’, έχουν καταστεί αρνητικά και ως 
εκ τούτου συντρέχουν οι λόγοι εφαρµογής του άρθρου 48 του Κ.Ν.2190/1920. 
Στη γνώµη µας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση µε το θέµα αυτό 
 
Ευθύνες της ∆ιοίκησης επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των 
οικονοµικών 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 
οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδες σφάλµα, που 
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
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Κατά την κατάρτιση των οικονοµικών 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 Οικονοµικών Καταστάσεων 
Οι στόχοι µας είναι να αποκτήσουµε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι 
οικονοµικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγµένες από ουσιώδες 
σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουµε έκθεση 
ελεγκτή, η οποία περιλαµβάνει τη γνώµη µας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά 
διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που 
διενεργείται σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωµατωθεί στην 
Ελληνική Νοµοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλµα, όταν αυτό 
υπάρχει. Σφάλµατα δύναται να προκύψουν από απάτη 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 οικονοµικές καταστάσεις.  
Ως καθήκον του ελέγχου, σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ όπως αυτά έχουν 
ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία, ασκούµε επαγγελµατική κρίση και 
διατηρούµε επαγγελµατικό σκεπτικισµό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. 
Επίσης: 
 
• Εντοπίζουµε και αξιολογούµε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλµατος στις 

οικονοµικές 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 ∆ιοίκηση.  

• Αποφαινόµαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της 
λογιστικής αρχής της συνεχιζόµενης δραστηριότητας και µε βάση τα 
ελεγκτικά τεκµήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης 
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 
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ουσιώδης αβεβαιότητα, είµαστε υποχρεωµένοι στην έκθεση ελεγκτή να 
επιστήσουµε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονοµικών 
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 παρουσίαση, τη δοµή και το περιεχόµενο των 
οικονοµικών καταστάσεων, συµπεριλαµβανοµένων των γνωστοποιήσεων, 
καθώς και το κατά πόσο οι οικονοµικές 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 Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 
Λαµβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της 
Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού 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 ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει 
καταρτισθεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµικές απαιτήσεις του άρθρου 43α 
του Κωδ. 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 το έλεγχό µας, για την Εταιρεία 
«∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ 
(∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ.)» και το περιβάλλον της, δεν έχουµε εντοπίσει ουσιώδεις 
ανακρίβειες στην Έκθεση του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου. 
 
  Αθήνα, 31 Αυγούστου 2018 
PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.  Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές   

   
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 132  Παναγιώτης Βασ. Πάτσης 

Λ. Κηφισίας 124, 115 26 - 
Αθήνα 

 Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11921 
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ποσά σε Ευρώ 31.12.2017 31.12.2016

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώµατα πάγια

Ακίνητα 26.502,21 28.613,83
Μηχανολογικός εξοπλισµός 768,81 891,81
Λοιπός εξοπλισµός 27.084,52 14.143,13

Σύνολο 54.355,54 43.648,77

Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα 3.342,30 0,11

Σύνολο 3.342,30 0,11

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά 1.375,00 1.375,00

Σύνολο 1.375,00 1.375,00
Σύνολο µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 59.072,84 45.023,88

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές
Εµπορικές απαιτήσεις 3.077,12 2.877,12
Λοιπές απαιτήσεις 37.698,80 37.782,48
Προπληρωµένα έξοδα 0,00 0,00
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 133.793,44 91.505,68

Σύνολο 174.569,36 132.165,28
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 174.569,36 132.165,28
Σύνολο ενεργητικού 233.642,20 177.189,16

Ποσά σε Ευρώ 31.12.2017 31.12.2016

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Καθαρή θέση
Καταβληµένα κεφάλαια

Κεφάλαιο 73.367,57 73.367,57

Σύνολο 73.367,57 73.367,57

Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέο
Αποτελέσµατα εις νέο -81.577,23 -100.780,69

Σύνολο -81.577,23 -100.780,69
Σύνολο καθαρής θέσης -8.209,66 -27.413,12

Προβλέψεις

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους 57.039,58 25.871,39

Σύνολο 57.039,58 25.871,39

Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

Κρατικές επιχορηγήσεις 41.115,61 41.115,61

Σύνολο 41.115,61 41.115,61

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Εµπορικές υποχρεώσεις 42.370,46 44.702,01
Φόρος εισοδήµατος 0,00 3.255,48
Λοιποί φόροι και τέλη 9.906,44 13.577,34
Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης 41.572,13 45.461,93
Λοιπές υποχρεώσεις 49.847,64 30.618,52

Σύνολο 143.696,67 137.615,28
Σύνολο υποχρεώσεων 184.812,28 178.730,89
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 233.642,20 177.189,16
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά σε Ευρώ 31.12.2017 31.12.2016

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 1.292.467,34 944.185,12
Κόστος πωλήσεων (744.347,29) (645.599,18)

Μικτό αποτέλεσµα 548.120,05 298.585,94
Λοιπά συνήθη έσοδα 44.470,45 65.231,37

592.590,50 363.817,31

Έξοδα διοίκησης (248.055,78) (160.605,66)
Έξοδα διάθεσης (332.924,59) (168.984,71)
Λοιπά έξοδα και ζηµιές (60,31) (3.204,96)
Λοιπά έσοδα και κέρδη 8.023,92 21.153,74
Αποτελέσµατα προ τόκων και φόρων 19.573,74 52.175,72
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 32,55 21,26
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (402,83) (442,43)
Αποτέλεσµα προ φόρων 19.203,46 51.754,55
Φόροι εισοδήµατος 0,00 (3.255,48)
Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους 19.203,46 48.499,07

 
 
 
 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά σε Ευρώ Κεφάλαιο
Αποτελέσµατα 

εις νέο
Σύνολο

Υπόλοιπο 01.01.2016 73.367,57 -149.279,76 -75.912,19
Αποτελέσµατα περιόδου 0,00 48.499,07 48.499,07
Υπόλοιπο 31.12.2016 73.367,57 -100.780,69 -27.413,12
Αποτελέσµατα περιόδου 0,00 19.203,46 19.203,46
Υπόλοιπο 31.12.2017 73.367,57 -81.577,23 -8.209,66
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 
ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

«∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ» 
για τη χρήση 1.1.2017 – 31.12.2017 

βάσει των διατάξεων του Ν.4308/2014 
Γενικές πληροφορίες 
 
(Άρθρο 29 § 3) Γενικές πληροφορίες: 

α) Επωνυµία οντότητας ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ 

  

β) Νοµικός τύπος οντότητας ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση   
γ) Περίοδος αναφοράς 1.1.2017 - 31.12.2017   
δ) ∆ιεύθυνση έδρας οντότητας Χρ.Μωραίτου  48, Μέγαρα  

T.K. 19000  
  

ε) Αριθµός δηµοσίου µητρώου ή αντίστοιχες 
πληροφορίες 

ΦΕΚ σύστασης 470/Β/16-3-2009 
Α.Φ.Μ. :  800210226 

  

στ) Εάν λειτουργεί η οντότητα υπό την 
παραδοχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας 

Η εταιρεία λειτουργεί µε την παραδοχή της 
συνεχιζόµενης δραστηριότητας. 

ζ) Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση Η εταιρεία δεν είναι υπό εκκαθάριση. 

η) Κατηγορία οντότητας βάσει Ν.4308/2014 Μικρή.  

θ) ∆ήλωση ότι οι χρηµατοοικονοµικές 
καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη 
συµφωνία µε τον Ν.4308/2014 

Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί 
σε πλήρη συµφωνία µε τον Ν.4308/2014.  

  Όλα τα στοιχεία του ισολογισµού και της κατάστασης 
αποτελεσµάτων, που προκύπτουν στην τρέχουσα 
περίοδο, αναγνωρίζονται στην περίοδο αυτή βάσει της 
αρχής του δουλευµένου.   

Βάσει του άρθρου 29 § 1.β οι πληροφορίες επί των κονδυλίων των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 
παρατίθενται µε τη σειρά µε την οποία τα κονδύλια αυτά παρουσιάζονται στις χρηµατοοικονοµικές 
καταστάσεις. 

 
(Άρθρο 29 § 1.γ) Απαιτούµενες πληροφορίες για την κατανόηση συντοµεύσεων, διαγραµµάτων και 
συµβόλων. Χρησιµοποιηθείσα µονάδα µέτρησης και επίπεδο στρογγυλοποίησης αριθµών. 
 
Χρησιµοποιήθηκαν οι εξής συντοµεύσεις και σύµβολα: 

Συντόµευση / Σύµβολο Πληροφορίες 
Μονάδα µέτρησης: Ευρώ 
Επίπεδο στρογγυλοποίησης:  Ευρώ  

 
(Άρθρο 29 § 1.δ) Όταν πληροφορίες του παρόντος άρθρου παρατίθενται στους πίνακες των 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, οι πληροφορίες αυτές µπορεί να µην επαναλαµβάνονται στο 
προσάρτηµα. 
∆εν συντρέχει η περίπτωση αυτή.  
 
(Άρθρο 29 § 2) Το προσάρτηµα περιλαµβάνει, κατ’ ελάχιστον, τις επεξηγηµατικές πληροφορίες και 
αναλύσεις των παραγράφων 3 έως 34 του άρθρου 29 του Ν.4308/2014, εκτός και εάν προβλέπεται 
απαλλαγή βάσει του ως άνω νόµου. 
Έχουν περιληφθεί οι προβλεπόµενες πληροφορίες και αναλύσεις.  
 
1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων – 
Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της εύλογης παρουσίασης 
 
(Άρθρο 29 § 6) Αιτιολογία παρέκκλισης από την εφαρµογή µιας διάταξης του παρόντος νόµου λόγω 
εκπλήρωσης της υποχρέωσης της § 2 του άρθρου 16 περί εύλογης παρουσίασης. Πλήρης 
παράθεση επιπτώσεων της παρέκκλισης στα περιουσιακά στοιχεία, στις υποχρεώσεις, στην καθαρή 
θέση και στα αποτελέσµατα. 
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∆εν έγινε.  
 
(Άρθρο 29 § 7) Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο ή µια υποχρέωση σχετίζεται µε περισσότερα από 
ένα κονδύλια του ισολογισµού, γνωστοποίηση της σχέσης του στοιχείου αυτού µε τα σχετιζόµενα 
κονδύλια των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 
∆εν συντρέχει η περίπτωση αυτή. 
 
2. Λογιστικές πολιτικές στην αποτίµηση περιουσιακών στοιχείων, 
υποχρεώσεων & στοιχείων καθαρής θέσης και στην αναγνώριση εσόδων, 
κερδών & εξόδων – Μεταβολές λογιστικών πολιτικών & εκτιµήσεων και 
διόρθωση λαθών 
(Άρθρο 29 § 5) 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 και 
γνωστοποιούνται οι σχετικές επιπτώσεις στα κονδύλια των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 
 
1) Τα ενσώµατα, βιολογικά και άυλα πάγια στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης και 
µεταγενέστερα επιµετρώνται στο αποσβέσιµο κόστος κτήσεως.  
Ειδικότερα, στα πάγια περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων: 
α) Η υπεραξία, ως άυλο στοιχείο. 
β) Οι δαπάνες βελτίωσης παγίων. 
γ) Οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης, µόνο όταν εµπίπτουν στον ορισµό του περιουσιακού 
στοιχείου. Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι σχετικές δαπάνες αναγνωρίζονται ως έξοδο, σύµφωνα µε 
το άρθρο 25. 
δ) Οι δαπάνες ανάπτυξης, αναγνωρίζονται ως περιουσιακό στοιχείο όταν, και µόνον όταν, 
πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του άρθρου 18, του ν.4308/2014. 
ε) Το κόστος αποσυναρµολόγησης, αποµάκρυνσης ή αποκατάστασης ενσώµατων πάγιων 
στοιχείων, όταν η σχετική υποχρέωση γεννάται για την επιχείρηση ως αποτέλεσµα της 
εγκατάστασης του παγίου ή της χρήσης του στη διάρκεια µιας συγκεκριµένης περιόδου, για 
σκοπούς άλλους από την παραγωγή αποθεµάτων στη διάρκεια αυτής της περιόδου. Όταν το εν 
λόγω κόστος σχετίζεται µε την παραγωγή αποθεµάτων στη διάρκεια µιας συγκεκριµένης περιόδου, 
το κόστος αυτό επιβαρύνει τα παραχθέντα αποθέµατα. 
 
2) Ιδιοπαραγόµενα πάγια στοιχεία  
Το κόστος κτήσης ενός ιδιοπαραγόµενου παγίου περιλαµβάνει: 
α) το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για να φθάσει το στοιχείο στην κατάσταση λειτουργίας 
για την οποία προορίζεται. 
β) περιλαµβάνει το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιµων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που 
σχετίζεται άµεσα µε το εν λόγω πάγιο στοιχείο και 
γ) µια εύλογη αναλογία σταθερών και µεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έµµεσα µε το εν λόγω 
πάγιο στοιχείο, στο βαθµό που τα ποσά αυτά αναφέρονται στην περίοδο κατασκευής 
Το κόστος ιδιοπαραγόµενου παγίου µακράς περιόδου κατασκευής ή παραγωγής δεν επιβαρύνθηκε 
µε τόκους εντόκων υποχρεώσεων κατά το µέρος που αναλογούν σε αυτό. 
 
3) Ηµιτελή ιδιοπαραγόµενα πάγια στοιχεία επιµετρώνται στο κόστος που έχουν απορροφήσει κατά 
την ηµεροµηνία του ισολογισµού το οποίο περιλαµβάνει το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιµων 
υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται άµεσα µε το εν λόγω πάγιο στοιχείο. 
 
4) Άυλα στοιχεία και υπεραξία  
Με την εξαίρεση των δαπανών ανάπτυξης της παρ. 1 του άρθρου 18, δεν αναγνωρίστηκαν 
εσωτερικώς δηµιουργούµενα άυλα στοιχεία, συµπεριλαµβανοµένης και της υπεραξίας. 
 
5) Αποσβέσεις παγίων  
Η αξία των παγίων περιουσιακών στοιχείων που έχουν περιορισµένη ωφέλιµη ζωή υποβλήθηκε σε 
απόσβεση. Η απόσβεση αρχίζει όταν το περιουσιακό στοιχείο είναι έτοιµο για τη χρήση για την 
οποία προορίζεται και υπολογίζεται µε βάση την εκτιµώµενη ωφέλιµη οικονοµική ζωή του. Οι 
αποσβέσεις διενεργήθηκαν µε τη σταθερή µέθοδο, µε συντελεστές τους οποίους η διοίκηση της 
οντότητας επέλεξε µε βάση την ωφέλιµη οικονοµική ζωή του παγίου. Η γη δεν υπόκειται σε 
απόσβεση. Ωστόσο, βελτιώσεις αυτής µε περιορισµένη ωφέλιµη ζωή υπόκεινται σε απόσβεση. 
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6) Η υπεραξία και τα άυλα περιουσιακά στοιχεία µε απεριόριστη ζωή δεν υπάρχουν. Η υπεραξία, οι 
δαπάνες ανάπτυξης και τα άυλα περιουσιακά στοιχεία µε ωφέλιµη ζωή που δεν µπορεί να 
προσδιοριστεί αξιόπιστα, υπόκεινται σε απόσβεση, µε περίοδο απόσβεσης τα δέκα (10) έτη. 
 
7) Αποµείωση παγίων  
Τα ως άνω πάγια περιουσιακά στοιχεία που επιµετρούνται στο κόστος ή στο αποσβέσιµο κόστος 
υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους, όταν υπάρχουν σχετικές ενδείξεις. 
Ζηµίες αποµείωσης δεν προέκυψαν.  
∆εν αναστράφηκαν ζηµίες αποµείωσης προηγούµενων.  
∆εν υπήρξε αναστροφή της αποµείωσης υπεραξίας. 
 
8) Παύση αναγνώρισης παγίων  
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία τα οποία κατά τη διάρκεια της περιόδου διατέθηκαν ή δεν 
αναµένονται πλέον µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από τη χρήση ή τη διάθεσή τους έπαυσαν να 
αναγνωρίζονται στον ισολογισµό και το κέρδος ή ζηµία που προέκυψε από την ανωτέρω παύση 
προσδιορίσθηκε ως η διαφορά µεταξύ του καθαρού προϊόντος της διάθεσης και της λογιστικής 
αξίας του στοιχείου και το οποίο περιλαµβάνεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων στο χρόνο που 
το στοιχείο έπαυσε να αναγνωρίζεται (εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από τον παρόντα νόµο). 
 
9) Χρηµατοδοτική µίσθωση 
Πληροφορίες από πλευράς µισθωτή: ∆εν υπήρξαν περιουσιακά στοιχεία τα οποία µισθώθηκαν από 
τρίτους δυνάµει χρηµατοδοτικής µίσθωσης. 
Πληροφορίες από πλευράς εκµισθωτή: ∆εν υπήρξαν περιουσιακά στοιχεία τα οποία εκµισθώθηκαν 
σε τρίτους δυνάµει χρηµατοδοτικής µίσθωσης.  
Πώληση περιουσιακών στοιχείων που στη συνέχεια επαναµισθώνονται µε χρηµατοδοτική µίσθωση 
δεν υπήρξε. 
 
10) Λειτουργική µίσθωση 
Πληροφορίες από πλευράς εκµισθωτή: Μισθώσεις παγίων µε λειτουργική µίσθωση δεν υπήρξαν.  
Πληροφορίες από πλευράς µισθωτή: Μισθώσεις παγίων µε λειτουργική µίσθωση υπήρξαν, ο 
µισθωτής παγίων βάσει λειτουργικής µίσθωσης αναγνωρίζει τα µισθώµατα ως έξοδα στα 
αποτελέσµατα µε τη σταθερή µέθοδο σε όλη τη διάρκεια της µίσθωσης. 
 
11) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
Όλα τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος. Μεταγενέστερα της 
αρχικής αναγνώρισης, τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία επιµετρώνται στο κόστος κτήσεως µείον 
ζηµίες αποµείωσης. Τα έντοκα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µεταγενέστερα της 
αρχικής αναγνώρισης επιµετρώνται στο αποσβέσιµο κόστος µε τη χρήση της µεθόδου του 
πραγµατικού επιτοκίου (ή µε τη σταθερή µέθοδο). 
Αποµείωση: Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης, όταν 
υπάρχουν σχετικές ενδείξεις. 
Ζηµίες αποµείωσης δεν υπήρξαν. Για τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του µη κυκλοφορούντος 
ενεργητικού οι ζηµίες αποµείωσης αναγνωρίζονται όταν εκτιµάται ότι η αποµείωση είναι µόνιµου 
χαρακτήρα.  
Παύση αναγνώρισης χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου: Η οντότητα παύει να 
αναγνωρίζει ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο όταν και µόνον όταν:  
α) Εκπνεύσουν τα συµβατικά δικαιώµατα επί των ταµειακών ροών του στοιχείου ή 
β) µεταβιβάσει όλους ουσιαστικά τους κινδύνους και τα οφέλη που προκύπτουν από την κυριότητα 
του στοιχείου αυτού. 
Κατά την παύση αναγνώρισης ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου αναγνωρίσθηκε 
στα αποτελέσµατα, η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας και του ανταλλάγµατος που λαµβάνεται 
(συµπεριλαµβανοµένου κάθε νέου περιουσιακού στοιχείου που αποκτάται µείον κάθε νέα 
υποχρέωση που αναλαµβάνεται). 
Εµφάνιση στον ισολογισµό: Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία παρουσιάζονται στον 
ισολογισµό ως µη κυκλοφορούντα ή ως κυκλοφορούντα, ανάλογα µε τις προθέσεις της διοίκησης 
της οντότητας και το συµβατικό ή εκτιµώµενο χρόνο διακανονισµού τους. 
12) Αποθέµατα και υπηρεσίες  
Οι αγορές αναλώσιµων υλικών που δεν είναι σηµαντικές για το µέγεθος της οντότητας 
αντιµετωπίσθηκαν ως έξοδα της περιόδου. 
 
13) Προκαταβολές δαπανών και λοιπά µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόµενα ποσά).  
Μεταγενέστερα επιµετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, µείον τα χρησιµοποιηθέντα ποσά βάσει 
της αρχής του δουλευµένου και τυχόν ζηµίες αποµείωσης.  
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Τα λοιπά µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. 
Μεταγενέστερα επιµετρώνται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσης και ανακτήσιµης αξίας. 
 
14) Υποχρεώσεις 
14.1. Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 
Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στο οφειλόµενο ποσό τους. Ποσά που 
αφορούν υπέρ ή υπό το άρτιο έκδοση, καθώς και το κόστος που σχετίζεται άµεσα µε την ανάληψη 
των υποχρεώσεων δεν υπήρξαν. 
Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις επιµετρώνται στα 
οφειλόµενα ποσά. 
Τόκοι χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων: Οι προκύπτοντες τόκοι από τις χρηµατοοικονοµικές 
υποχρεώσεις αναγνωρίζονται ως έξοδα στα αποτελέσµατα.  
Παύση αναγνώρισης χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης: Η οντότητα παύει να αναγνωρίζει µια 
χρηµατοοικονοµική υποχρέωση όταν, και µόνον όταν, η συµβατική δέσµευση εκπληρώνεται, 
ακυρώνεται ή εκπνέει.  
Τροποποίηση των όρων υφιστάµενης χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης (είτε οφείλεται σε 
οικονοµική δυσχέρεια του οφειλέτη είτε όχι) αντιµετωπίζεται ως εξόφληση της αρχικής και 
αναγνώριση νέας χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης. Η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας µιας 
χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης που εξοφλείται ή µεταβιβάζεται σε ένα τρίτο µέρος και του 
ανταλλάγµατος που καταβάλλεται, συµπεριλαµβανοµένης της λογιστικής αξίας τυχόν άλλων, εκτός 
µετρητών, µεταβιβαζόµενων περιουσιακών στοιχείων και τυχόν νέων υποχρεώσεων που 
αναλαµβάνονται, αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα. 
14.2. Μη χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις  
Οι µη χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιµετρώνται µεταγενέστερα 
στο ονοµαστικό ποσό που αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό τους. 
14.3. Προβλέψεις 
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιµετρώνται µεταγενέστερα στο ονοµαστικό ποσό που 
αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό τους. 
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους µετά την έξοδο από την υπηρεσία: Ειδικότερα, οι 
προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους µετά την έξοδο από την υπηρεσία, αναγνωρίζονται και 
επιµετρώνται είτε στα προκύπτοντα από τη νοµοθεσία ονοµαστικά ποσά κατά την ηµεροµηνία του 
ισολογισµού είτε µε βάση αποδεκτή αναλογιστική µέθοδο, εάν η αναλογιστική µέθοδος έχει 
σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις. 
14.4. ∆ιαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίµησή, είτε κατά το διακανονισµό των µη 
χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων, συµπεριλαµβανοµένων των προβλέψεων, αναγνωρίζονται ως 
κέρδη ή ζηµίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν. 
 
15. Κρατικές επιχορηγήσεις 
15.1. Κρατικές επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων:. Η οντότητα έχει κρατικές επιχορηγήσεις 
περιουσιακών στοιχείων του ν.3299/2004. Οι κρατικές επιχορηγήσεις για την απόκτηση 
περιουσιακών στοιχείων αποσβένονται (κατανέµονται) στα αποτελέσµατα ως έσοδο µε το ίδιο 
σύστηµα µε το οποίο αποσβένεται η λογιστική αξία του επιχορηγηθέντος στοιχείου ως έξοδο. Για 
τις επιχορηγήσεις της επιχείρησης δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία προσδιορισµού του ύψους των 
αποσβέσεων. Για το λόγο αυτό δεν έχουν αποσβεσθεί µέχρι και την κλειόµενη χρήση. 
 
15.2. Κρατικές επιχορηγήσεις εξόδων: Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα 
αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που 
καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές 
επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα µεταφέρονται στα αποτελέσµατα ως έσοδα στην περίοδο στην 
οποία τα επιχορηγηθέντα έξοδα βαρύνουν τα αποτελέσµατα. 
 
16. Αναβαλλόµενοι φόροι 
Μη αναγνώριση αναβαλλόµενης φορολογίας: Η οντότητα δεν αναγνωρίζει αναβαλλόµενο φόρο 
εισοδήµατος στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις τους. 
 
17. Έσοδα και κέρδη 
Τα έσοδα αναγνωρίζονται εντός της περιόδου στην οποία καθίστανται δουλευµένα. 
Τα έσοδα από πώληση αγαθών αναγνωρίζονται όταν πληρούνται όλα τα παρακάτω:   
α) Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται µε την 
κυριότητά τους.   
β) Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή. 
γ) Τα οικονοµικά οφέλη από τη συναλλαγή µπορούν να επιµετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται 
σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα. 
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Τα έσοδα επιµετρώνται σε ποσά καθαρά από κάθε επιστροφή, έκπτωση ή φόρο επί των 
πωλήσεων. 
Τα έσοδα αναγνωρίζονται διακεκριµένα από τα σχετικά έξοδα. 
Τα κέρδη από επιµετρήσεις περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, συµπεριλαµβανοµένων 
των κερδών από αναστροφές προβλέψεων και αποµειώσεων, αναγνωρίζονται βάσει των 
ρυθµίσεων του παρόντος νόµου.   
Τα κέρδη που προκύπτουν από τη διαγραφή περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων 
αναγνωρίζονται όταν τα περιουσιακά στοιχεία ή οι υποχρεώσεις διαγράφονται από τις 
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις.   
Κάθε άλλο έσοδο ή κέρδος αναγνωρίζεται βάσει των ρυθµίσεων του παρόντος νόµου στην 
κατάσταση αποτελεσµάτων.   
Τα κέρδη παρουσιάζονται κατάλληλα στην κατάσταση αποτελεσµάτων µε το καθαρό ποσό τους.   
 
18. Έξοδα 
Τα έξοδα περιλαµβάνουν:   
α) Tα έξοδα ίδρυσης.   
β) Tο κόστος κτήσης ή κόστος παραγωγής, κατά περίπτωση, των πωληθέντων αγαθών ή 
υπηρεσιών.   
γ) Τις πάσης φύσεως δαπάνες µισθοδοσίας εργαζοµένων, περιλαµβανοµένων των προβλέψεων 
για µελλοντικές παροχές. 
δ) Tα έξοδα έρευνας.   
ε) Tα έξοδα ανάπτυξης.   
στ) Τις επισκευές και συντηρήσεις.   
ζ) Τις αποσβέσεις ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων.   
η) Τις προβλέψεις για λοιπούς κινδύνους και έξοδα.   
θ) Τους τόκους και τα συναφή έξοδα.   
ι) Τα έξοδα και τις ζηµίες που προκύπτουν από την επιµέτρηση περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων, σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο. 
ια) Τις ζηµίες που προκύπτουν από τη διαγραφή περιουσιακών στοιχείων.   
ιβ) Τις λοιπές προκύπτουσες ζηµίες που παρουσιάζονται µε το καθαρό ποσό τους.   
ιγ) Το φόρο εισοδήµατος της περιόδου, τρέχοντα και αναβαλλόµενο, κατά περίπτωση.   
ιδ) Κάθε άλλο έξοδο που έχει προκύψει και δεν περιλαµβάνεται στις προηγούµενες κατηγορίες.   
Κάθε ως άνω δαπάνη αναγνωρίζεται και ταξινοµείται στην κατάσταση αποτελεσµάτων µε 
κατάλληλο τρόπο, εκτός εάν η δαπάνη αυτή καλύπτει τον ορισµό του περιουσιακού στοιχείου. 
 
19. Στοιχεία της καθαρής θέσης 
Τα στοιχεία της καθαρής θέσης περιλαµβάνουν:   
α) Το καταβληθέν από τους ιδιοκτήτες κεφάλαιο της οντότητας, συµπεριλαµβανοµένου:   
α.1) του υπέρ το άρτιο ποσού αυτού και   
α.2) οποιασδήποτε εισφοράς των ιδιοκτητών εφόσον υπάρχει ανέκκλητη δέσµευση 
κεφαλαιοποίησής της και υποχρέωση της οντότητας για έκδοση µετοχών ή άλλων συµµετοχικών 
τίτλων προς τους συνεισφέροντες εντός δώδεκα (12) µηνών από την ηµεροµηνία της εισφοράς.   
β) Τα αποθεµατικά που σχηµατίζονται βάσει διατάξεων της φορολογικής ή άλλης νοµοθεσίας ή του 
καταστατικού.   
γ) Τα αποτελέσµατα εις νέον.   
δ) Τις διαφορές από την επιµέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία 
τους, που αναγνωρίζονται κατευθείαν ως στοιχεία της καθαρής θέσης βάσει των προβλέψεων του 
παρόντος νόµου.   
ε) Τους ιδίους τίτλους καθαρής θέσης της οντότητας, όταν συντρέχει περίπτωση που 
παρουσιάζονται ως ξεχωριστό στοιχείο αφαιρετικά της καθαρής θέσης.   
στ) Κέρδη και ζηµίες από τη διάθεση ή ακύρωση ιδίων τίτλων καθαρής θέσης, όταν συντρέχει 
περίπτωση, που αναγνωρίζονται κατευθείαν στην καθαρή θέση ως ξεχωριστό στοιχείο, προσθετικά 
ή αφαιρετικά αναλόγως.   
Τα ως άνω κονδύλια της καθαρής θέσης αναγνωρίζονται αρχικά και επιµετρώνται µεταγενέστερα 
στα ονοµαστικά τους ποσά, που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί.   
Κόστος που σχετίζεται άµεσα µε στοιχείο της καθαρής θέσης παρακολουθείται αφαιρετικά του 
στοιχείου αυτού της καθαρής θέσης, εφόσον είναι σηµαντικό για τις χρηµατοοικονοµικές 
καταστάσεις. Σε αντίθετη περίπτωση το εν λόγω ποσό αναγνωρίζεται ως έξοδο στην περίοδο που 
αφορά.   
 
20. Συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο νόµισµα 
Μία συναλλαγή σε ξένο νόµισµα µετατρέπεται κατά την αρχική αναγνώριση στο νόµισµα στο οποίο 
καταρτίζονται οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της οντότητας µε την ισχύουσα συναλλαγµατική 
ισοτιµία κατά τη συναλλαγή. 
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Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς:   
α) Τα νοµισµατικά στοιχεία µετατρέπονται µε την ισοτιµία κλεισίµατος της ηµεροµηνίας του 
ισολογισµού.   
β) Τα µη νοµισµατικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα και επιµετρώνται στο ιστορικό 
κόστος, µετατρέπονται µε την ισοτιµία της αρχικής αναγνώρισης.   
Oι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από το διακανονισµό νοµισµατικών στοιχείων ή 
από τη µετατροπή τους µε ισοτιµία διαφορετική από την ισοτιµία µετατροπής κατά την αρχική 
αναγνώριση ή κατά τη σύνταξη προγενέστερων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, 
αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα της περιόδου που προκύπτουν.   
 
21. Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και εκτιµήσεων και διόρθωση λαθών 
Οι µεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών αναγνωρίζονται αναδροµικά µε τη 
διόρθωση:   
α) Των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της καθαρής θέσης, 
για τη σωρευτική επίδραση της µεταβολής κατά την έναρξη και λήξη της συγκριτικής και της 
τρέχουσας περιόδου, και   
β) των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζηµιών, όσον αφορά την επίδραση επί των λογιστικών 
µεγεθών της συγκριτικής περιόδου. 
Οι µεταβολές των λογιστικών εκτιµήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία διαπιστώνεται 
ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και µελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι 
αλλαγές αυτές δεν αναγνωρίζονται αναδροµικά. 
Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άµεσα κατά τον εντοπισµό τους.  
 
Στην κλειόµενη χρήση δεν έγιναν µεταβολές και διορθώσεις. 
 
(Άρθρο 37 § 5) Η εταιρεία έκανε χρήση των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 37 για τα 
παρακάτω κονδύλια του ισολογισµού και της κατάστασης αποτελεσµάτων: 
 
∆εν έκανε χρήση αυτών των διατάξεων. 
 
(Άρθρο 37 §7) Σύµφωνα µε το άρθρο 37 §7 γνωστοποιείται η µέθοδος µετάβασης στο 
ν.4308/2014, καθώς και η επίπτωση σε κάθε ένα κονδύλι των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων: 
 
Η πρώτη εφαρµογή των κανόνων αποτιµήσεως και συντάξεως χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 
στην χρήση (2015) αντιµετωπίστηκε ως αλλαγή λογιστικών αρχών και µεθόδων. Η εταιρεία έκρινε 
ότι οι αναδροµικές προσαρµογές δεν είναι πρακτικά ευχερείς και βάσει των παραγράφων 3, 4 και 5 
του άρθρου 37 του Ν.4308/2014 δεν θα εφαρµόσει αναδροµικά τα Ε.Λ.Π.. Τα στοιχεία των 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της συγκριτικής περιόδου της πρώτης εφαρµογής 
ταξινοµήθηκαν, σύµφωνα µε τα υποδείγµατα των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων του Ν.4308/. 
 
(Άρθρο 29 § 10) Σε περίπτωση επιµέτρησης στην εύλογη αξία σύµφωνα µε το άρθρο 24 του 
ν.4308/2014, παρατίθεται: 
α) 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. 
β) Περιγραφή των σηµαντικών υποθέσεων στις οποίες βασίζονται τα υποδείγµατα και οι τεχνικές 
επιµέτρησης. 
γ) 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). 
δ) 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. 
ε) 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 χρηµατορροών. 
στ) 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. 
 
Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της οντότητας δεν επιµετρήθηκαν µεταγενέστερα της 
αρχικής τους αναγνώρισης στην εύλογη αξία τους.  
 
(Άρθρο 29 § 11) Σε περίπτωση επιµέτρησης χρηµατοπιστωτικών µέσων στην τιµή κτήσης: 
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α) Για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηµατοπιστωτικών µέσων: 
α1) η εύλογη αξία των µέσων αυτών, εάν αυτή µπορεί να προσδιοριστεί σύµφωνα µε την 
παράγραφο 12 του άρθρου 24 του παρόντος νόµου, και 
α2) πληροφορίες για την έκταση της χρήσης αυτών των µέσων και τη φύση τους. 
β) Για τα µη κυκλοφορούντα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία τα οποία εµφανίζονται µε ποσό που 
υπερβαίνει την εύλογη αξία τους: 
β1) η λογιστική αξία και η εύλογη αξία είτε των επιµέρους περιουσιακών στοιχείων, είτε των 
κατάλληλων οµάδων των επιµέρους αυτών στοιχείων, και 
β2) οι λόγοι για τη µη µείωση της λογιστικής αξίας, καθώς και η φύση των ενδείξεων που οδηγούν 
στην πεποίθηση για τη δυνατότητα ανάκτησης της λογιστικής αξίας. 
∆εν συντρέχει περίπτωση.  
 
3. Πάγιο Ενεργητικό 
(Άρθρο 29 § 8) Πίνακας µεταβολών ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων 
εµφαίνων: 
α) Το κόστος κτήσης ή το κόστος παραγωγής, 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 την 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 2(δ) του άρθρου 18. 
ζ) Λοιπές µεταβολές. 
Παρατίθεται σχετικός πολύστηλος πίνακας: 

Κτίρια και 
τεχνικά έργα

Μηχανολογικός 
εξοπλισµός 

Μεταφορικά 
µέσα 

Λοιπός 
Εξοπλισµός Λογισµικό Σύνολο

Καθαρή λογιστική αξία την 01.01.2016 29.192,81 1.014,81 5.897,70 4.829,76 0,11 40.935,19 

Αξία κτήσης την 01.01.2016 47.965,82 10.483,65 8.845,00 120.472,03 8.521,93 196.288,43 
Προσθήκες χρήσης 1.488,00 0,00 0,00 5.133,32 0,00 6.621,32 
Μειώσεις χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Αξία κτήσης την  31.12.2016 49.453,82 10.483,65 8.845,00 125.605,35 8.521,93 202.909,75 

Αποσβέσεις και αποµειώσεις την 01.01.2016 18.773,01 9.468,84 2.947,30 115.642,27 8.521,82 155.353,24 
Αποσβέσεις χρήσης 2.066,98 123,00 718,50 999,15 0,00 3.907,63 
Μειώσεις αποσβέσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Αποσβέσεις και αποµειώσεις την 31.12.2016
20.839,99 9.591,84 3.665,80 116.641,42 8.521,82 159.260,87 

Καθαρή λογιστική αξία την 31.12.2016 28.613,83 891,81 5.179,20 8.963,93 0,11 43.648,88 

Αξία κτήσης την 01.01.2017 49.453,82 10.483,65 8.845,00 125.605,35 8.521,93 202.909,75 
Προσθήκες χρήσης 0,00 0,00 0,00 15.697,61 3.398,84 19.096,45 
Μειώσεις χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Αξία κτήσης την  31.12.2017 49.453,82 10.483,65 8.845,00 141.302,96 11.920,77 222.006,20 

Αποσβέσεις και αποµειώσεις την 01.01.2017 20.839,99 9.591,84 3.665,80 116.641,42 8.521,82 159.260,87 
Αποσβέσεις χρήσης 2.111,62 123,00 718,50 2.037,72 56,65 5.047,49 
Μειώσεις αποσβέσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Αποσβέσεις και αποµειώσεις την 31.12.2017 22.951,61 9.714,84 4.384,30 118.679,14 8.578,47 164.308,36 

Καθαρή λογιστική αξία την 31.12.2017 26.502,21 768,81 4.460,70 22.623,82 3.342,30 57.697,84 

Ποσά σε Ευρώ

Ιδιοχρησιµοποιούµενα Πάγια Άυλα
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(Άρθρο 29 § 26) Επωνυµία, έδρα και νοµική µορφή κάθε άλλης οντότητας, στην οποία η οντότητα 
είναι απεριόριστα ευθυνόµενος εταίρος. 
∆εν συντρέχει περίπτωση.  
 
(Άρθρο 29 § 27) Επωνυµία και έδρα της οντότητας η οποία καταρτίζει τις ενοποιηµένες 
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις του τελικού συνόλου επιχειρήσεων, µέρος του οποίου αποτελεί η 
οντότητα ως θυγατρική, εάν συντρέχει περίπτωση. 
∆εν συντρέχει περίπτωση. 
 
(Άρθρο 29 § 28) Επωνυµία και έδρα της οντότητας η οποία καταρτίζει τις ενοποιηµένες 
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις µερικού συνόλου επιχειρήσεων, µέρος του οποίου αποτελεί η 
οντότητα ως θυγατρική, και η οποία περιλαµβάνεται επίσης στο σύνολο των επιχειρήσεων του 
στοιχείου της παραγράφου 27. 
∆εν συντρέχει περίπτωση.  
 
(Άρθρο 29 § 29) Τόπος στον οποίο κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να προµηθευτεί τις 
ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, που αναφέρονται στις παραγράφους 27 και 28, 
στην περίπτωση που είναι διαθέσιµες. Εάν δεν είναι διαθέσιµες οι καταστάσεις αυτές, γίνεται 
αναφορά του σχετικού γεγονότος. 
∆εν συντρέχει περίπτωση. 
4. Καθαρή Θέση 
(Άρθρο 29 § 12) Για την καθαρή θέση της οντότητας: 
α) Το κεφάλαιο που έχει εγκριθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί. 
β) Ο αριθµός και την ονοµαστική αξία των τίτλων καθαρής θέσης ή, όταν δεν υπάρχει ονοµαστική, η 
λογιστική αξία κάθε κατηγορίας τίτλων. 
γ) Ο αριθµός και η ονοµαστική αξία ή, όταν δεν υπάρχει ονοµαστική αξία, η λογιστική αξία των 
τίτλων που αντιπροσωπεύουν το κεφάλαιο και εκδόθηκαν µέσα στη περίοδο, εντός των ορίων του 
εγκεκριµένου κεφαλαίου. 
δ) Η ύπαρξη πιστοποιητικών συµµετοχής, µετατρέψιµων τίτλων, δικαιωµάτων αγοράς τίτλων, 
δικαιωµάτων προαίρεσης ή παρόµοιων τίτλων ή δικαιωµάτων, µε µνεία του αριθµού τους, της αξίας 
τους και των δικαιωµάτων που παρέχουν. 
ε) Ανάλυση κάθε αποθεµατικού µε σύντοµη περιγραφή του σκοπού του και της κίνησης που 
παρουσίασε στην περίοδο, εφόσον η εν λόγω κίνηση δεν παρέχεται αναλυτικά στον Πίνακα 
Μεταβολών Καθαρής Θέσης. 
στ) Ο αριθµός και η ονοµαστική αξία των κατεχόµενων ιδίων τίτλων καθαρής θέσης ή, όταν δεν 
υπάρχει ονοµαστική, η λογιστική αξία κάθε κατηγορίας τίτλων. 
 

Καταβληµένο Οφειλόµενο Συνολικό κεφάλαιο 
73.367,57 142.632,43 216.000,00 

Το τακτικό αποθεµατικό σχηµατίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 44 του κ.ν. 2190/1920. 
Τα λοιπά αποθεµατικά σχηµατίζονται µε αποφάσεις των οργάνων διοικήσεως µε σκοπό την 
αυτοχρηµατοδότηση της εταιρείας. Η κίνηση που παρουσίασαν στην περίοδο, παρέχεται αναλυτικά 
στον Πίνακα Μεταβολών Καθαρής Θέσης. 
 
5. Προβλέψεις και υποχρεώσεις 
(Άρθρο 29 § 13) Συνολικό χρέος της οντότητας που καλύπτεται µε εξασφαλίσεις που παρέχονται 
από την οντότητα, µε ένδειξη της φύσης και της µορφής της εξασφάλισης. 
∆εν συντρέχει περίπτωση.  

 

Η απόφαση(Άρθρο 29 § 14) Υποχρεώσεις της οντότητας που καθίστανται απαιτητές µετά από 
πέντε έτη από την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 
∆εν συντρέχει περίπτωση.  
 
(Άρθρο 29 § 16) Χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόµενες επιβαρύνσεις 
(ενδεχόµενα περιουσιακά στοιχεία ή 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 συνδεδεµένες ή συγγενείς οντότητες, γνωστοποιείται ξεχωριστά. 
Υπάρχουν οι εξής: 
Χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις 
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Η Εταιρεία κατά την 31.12.2017 είχε συνάψει συµβάσεις σχετικά µε λειτουργικές  µισθώσεις οι 
οποίες λήγουν τα επόµενα χρόνια. 
Ενδεχόµενες υποχρεώσεις 
Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2011 έως και 2017. Κατά την ολοκλήρωση 
του φορολογικού ελέγχου, η ∆ιοίκηση της Εταιρείας δεν αναµένει να προκύψουν σηµαντικές 
φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις 
Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις. 
6. Αµοιβές προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοίκησης 
(Άρθρο 29 § 30) Ποσά που δόθηκαν µέσα στην περίοδο για αµοιβές σε µέλη διοικητικών, 
διαχειριστικών και εποπτικών συµβουλίων στα πλαίσια των καθηκόντων τους, καθώς και τις 
δεσµεύσεις που προέκυψαν ή αναλήφθηκαν για παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία σε 
αποχωρήσαντα µέλη των εν λόγω συµβουλίων, αθροιστικά κατά κατηγορία συµβουλίου. 
∆όθηκαν αµοιβές και έξοδα συνεδριάσεων ∆.Σ ποσού ευρώ 8.640,00, βάση αριθµού 5/2015 
απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 
(Άρθρο 29 § 25) Προκαταβολές και πιστώσεις 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 
δεσµεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασµό τους, µε οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά 
γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών. 
∆εν χορηγήθηκαν τέτοια ποσά. 
 
7. Αποτελέσµατα χρήσης 
(Άρθρο 29 § 23) Πληροφορίες για τους απασχολούµενους στην οντότητα κατά τη διάρκεια της 
περιόδου: 
α) Ο µέσος όρος των απασχολούµενων. 
β) Ανάλυση του µέσου όρου των απασχολούµενων ανά κατηγορία. 
γ) Αν δεν αναφέρονται χωριστά στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων οι δαπάνες για παροχές σε 
εργαζόµενους της περιόδου, γνωστοποιούνται αναλυτικά τα συνολικά ποσά των εξής κατηγοριών 
αυτών των δαπανών: 
γ1) Μισθοί και ηµεροµίσθια. 
γ2) Κοινωνικές επιβαρύνσεις. 
γ3) Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία. 
Μέσος όρος απασχολουµένων: 40 άτοµα 

Μισθοί Κοινωνικές Επιβαρύνσεις Αποζηµιώσεις Σύνολο 

526.084,80 131.327,86 1.114,80 658.527,46 
    

Άρθρο 29 § 17) 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. 
 

Κατηγορία  εσόδων 31/12/2016 31/12/2017 
Πωλήσεις υπηρεσιών εσωτερικού 2.583,27 2.439,82 
Επιχορηγήσεις πωλήσεων 941.601,85 1.290.027,52 
Ειδικές Επιχορηγήσεις 11.550,51 0,00 
Επιδοτήσεις ΟΑΕ∆ 2.544,93 3.702,24 
Έσοδα από λοιπές δραστηριότητες 36.108,14 29.394,75 
Έσοδα από χορηγίες 15.027,79 11.373,46 
Σύνολο 1.009.416,49 1.336.937,79 

∆εν έγιναν συµψηφισµοί. 
 
(Άρθρο 29 § 18) Ποσό τόκων της περιόδου µε το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών 
και υπηρεσιών σύµφωνα µε το άρθρο 20. 
∆εν συντρέχει περίπτωση.  
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8. ∆ιακανονισµοί της εταιρείας που δεν εµφανίζονται στον ισολογισµό 
(Άρθρο 29 § 15) Η φύση και ο επιχειρηµατικός στόχος των διακανονισµών της οντότητας που δεν 
περιλαµβάνονται στον ισολογισµό, καθώς και τις χρηµατοοικονοµικές επιπτώσεις των 
διακανονισµών αυτών επί της οντότητας, εφόσον οι κίνδυνοι ή τα οφέλη των διακανονισµών αυτών 
είναι σηµαντικά και εφόσον η δηµοσιοποίηση των κινδύνων ή οφελών απαιτείται για τους σκοπούς 
της εκτίµησης της χρηµατοοικονοµικής θέσης της οντότητας. 
∆εν συντρέχει περίπτωση.  
9. Συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη 
(Άρθρο 29 § 31) Συναλλαγές που πραγµατοποιεί η οντότητα µε τα συνδεδεµένα µέρη, 
περιλαµβανοµένου και του ποσού αυτών των συναλλαγών, τη φύση της σχέσης του συνδεδεµένου 
µέρους, καθώς και άλλα πληροφοριακά στοιχεία για τις συναλλαγές, τα οποία είναι απαραίτητα για 
την κατανόηση της χρηµατοοικονοµικής θέσης της οντότητας. Ανάλογες πληροφορίες παρέχονται 
και για τα υπόλοιπα σχετικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 
Οι πληροφορίες για τις επιµέρους συναλλαγές και τα υπόλοιπα µπορούν να συναθροίζονται 
ανάλογα µε τη φύση τους, εκτός εάν απαιτούνται χωριστά πληροφοριακά στοιχεία για την 
κατανόηση των επιπτώσεων των συναλλαγών του συνδεδεµένου µέρους στην χρηµατοοικονοµική 
θέση της οντότητας. 
Η επιχείρηση έλαβε επιχορηγήσεις από τον ∆ήµο Μεγάρων ποσό ευρώ 645.556,24, 
σύµφωνα µε το άρθρο 259 Ν. 3463/2006 και της εισηγητικής έκθεσης 2017.  
10. Λοιπές πληροφορίες 
(Άρθρο 29 § 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. 
Η καθαρή θέση της εταιρείας αφού ληφθούν υπόψη τα θέµατα που αναφέρονται στην έκθεση 
ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή καθίσταται αρνητική και ως εκ τούτου συντρέχουν οι λόγοι 
εφαρµογής του άρθρου 48 του Κ.Ν.2190/1920. Η διοίκηση της επιχείρησης λαµβάνοντας υπόψη τα 
κερδοφόρα αποτελέσµατα του 2015, 2016 και του 2017, πιστεύει ότι και το 2018 θα είναι 
κερδοφόρο και έτσι θεωρεί ότι θα εξαλειφθούν οι λόγοι εφαρµογής του άρθρου 48 του 
Κ.Ν.2190/1920. Επίσης οι εισπράξεις και πληρωµές της εταιρείας έως σήµερα διευθετούνται οµαλά 
ενώ και ο δείκτης γενικής ρευστότητας παρουσίασε σηµαντική βελτίωση (από 0,96 σε 1,21). 
Εποµένως, δεν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως 
συνεχιζόµενη δραστηριότητα. 
 
(Άρθρο 29 § 19) Η προτεινόµενη, ή κατά περίπτωση η οριστική, διάθεση των κερδών. 
Τα κέρδη της κλειόµενης χρήσης λογιστικά άχθηκαν σε µείωση του υπολοίπου ζηµιών 
προηγουµένων χρήσεων.  
 
(Άρθρο 29 § 20) Το ποσό µερισµάτων που καταβλήθηκε στην περίοδο. 
∆εν συντρέχει περίπτωση.  
 
(Άρθρο 29 § 21) Λογιστικός χειρισµός των ζηµιών, όταν συντρέχει περίπτωση. 
∆εν συντρέχει περίπτωση. 
 
(Άρθρο 29 § 22) Σε περίπτωση αναγνώρισης αναβαλλόµενων φόρων, τα υπόλοιπα ισολογισµού 
στην αρχή και στο τέλος της περιόδου, καθώς και η κίνησή τους κατά τη διάρκεια της περιόδου, µε 
αναφορά των ποσών που επηρεάζουν τα αποτελέσµατα της περιόδου και την καθαρή θέση. 
∆εν αναγνωρίζεται αναβαλλόµενη φορολογία.  
11. Σηµαντικά γεγονότα που έχουν επέλθει µετά την ηµεροµηνία σύνταξης 
των ετήσιων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 
(Άρθρο 29 § 9) Η φύση σηµαντικών γεγονότων που προκύπτουν µετά το τέλος της περιόδου τα 
οποία δεν αντικατοπτρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων ή στον ισολογισµό της κλειόµενης 
περιόδου, και τις χρηµατοοικονοµικές επιπτώσεις τους. 
∆εν προέκυψαν περιπτώσεις τέτοιων σηµαντικών γεγονότων. 

 Μέγαρα, 19 Ιουλίου 2018  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆Σ    Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆Σ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 

ΚΟΡΩΣΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑΣ ΚΑΣΤΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ι.ΠΑΝΤΑΖΗ & ΣΙΑ ΕΕ 

Α∆Τ. ΑΗ 100047 Α∆Τ. Χ 042243 Α∆Τ ΑΜ041681 
ΑΑΟΕΕ0083167 

ΑΡ.Α∆ΕΙΑΣ ΟΕΕ 1036 
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Β. Την κατάρτιση της έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ότι τηρήθηκαν οι σχετικές 
προβλέψεις της νοµοθεσίας και των  κανονισµών της Επιχείρησης όπως εµφανίζεται στο 
συνηµµένο κείµενο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της παρούσας απόφασης. 
Γ. Το µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του 
∆ήµου Μεγαρέων κος Γεωργακής ∆ηµήτριος µειοψηφεί. Οι λόγοι µειοψηφίας είναι: λόγω 
της µη πραγµατικής εικόνας του ισολογισµού έτσι όπως προκύπτει και από τις 
παρατηρήσεις του Ορκωτού Λογιστή, βάσει µε τις οποίες η Επιχείρηση θα έπρεπε να 
παρουσιάζει ζηµίες αντί για κέρδη. 
∆. Να  κοινοποιηθεί η συγκεκριµένη απόφαση στο ∆ήµο Μεγαρέων προς έγκριση από το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων. 
Ε. Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο για τα περαιτέρω 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό    116/2018 

---------------------------------------------- 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη την ΚΥΑ 50981/10.09.2007 

(ΦΕΚ 1876/τ. Β’/14.09.2007), το άρθρο 260 του Ν. 3463/2006, καθώς την υπ’ 
αριθ. 116/2018 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ (∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ.) & έχοντας υπ’ 
όψη του τις ανάγκες αυτού. 

Α  Π Ο  Φ  Α  Σ Ι  Ζ Ε Ι   
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΕΠΙ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (24) 

∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 
 

Α) Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 116/2018 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ (∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ.)  
«Περί έγκρισης των Χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς 
Επιχείρησης του ∆ήµου Μεγαρέων (∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ.), της 31ης ∆εκεµβρίου 2017 
(χρήση 1η Ιανουαρίου – 31η ∆εκεµβρίου 2017), βάσει των Ελληνικών Λογιστικών 
Προτύπων (Ν. 4308/2014)», όπως αναλυτικά αυτή αναφέρεται στο ιστορικό της 
παρούσης. 

Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Μπερδελής Γεώργιος, Μαργέτης Παναγιώτης, 
Χοροζάνης Αντώνιος και Μιχάλαρος Ιωάννης µειοψηφούν. 

Στο σηµείο αυτό απεχώρησε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χοροζάνης Αντώνιος.  
Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω.    

                                    Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθµό  368/2018. 
…………………………………………………………………………………….…….      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 

 Η  Πρόεδρος                                                        Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
Μαυροειδή Βασιλική Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Ρήγα Ελένη 
 ∆ήµας Ιωάννης ∆ρυµούσης Κων/νος 
 Μιχάλαρος Γεώργιος Σωτηρίου Γεώργιος 
 Κοσµόπουλος Ελευθεριος Παπαπανούσης Νικόλαος 
 Σταµούλης Ιωάννης Φωτίου Σταύρος του Κων. 
 Κορώσης Σπυρίδων Βαρελάς Κλεάνθης 
 Καράµπελας Κων/νος ∆ρένης Αθανάσιος 
 Ρήγα Ιωάννα Μπερδελής Γεώργιος 
 Φυλακτός Κων/νος Μαργέτης Παναγιώτης 
 Καστάνη Αικατερίνη Χοροζάνης Αντώνιος  
 Κολάτας Ιωάννης Μιχάλαρος Ιωάννης 
 Πολυχρόνης Ιερόθεος  
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων  
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 


