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1 Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων
Κύριοι Μέτοχοι,
Σύμφωνα με τις διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων του Ν. 4308/2014, σας υποβάλλουμε για την χρήση 2017
την ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται συνοπτικά πληροφορίες της εταιρίας, χρηματοοικονομικές πληροφορίες που
στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση των μετόχων για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα, τη συνολική πορεία
και τις μεταβολές που επήλθαν κατά τη διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσης (01/01/2017– 31/12/2017), σημαντικά
γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα και την επίδραση αυτών στις οικονομικές καταστάσεις της ίδιας περιόδου. Επίσης γίνεται
περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που ενδέχεται να αντιμετωπίσει η Εταιρεία στο μέλλον και
παρατίθενται οι σημαντικότερες συναλλαγές που καταρτίσθηκαν μεταξύ του εκδότη και των συνδεδεμένων με αυτών
προσώπων.
Η παρούσα έκθεση εμπεριέχει κατά τρόπο σύντομο πλην όμως ουσιαστικό όλες τις σημαντικές επιμέρους θεματικές
ενότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες, με βάση το ως άνω νομοθετικό πλαίσιο και απεικονίζει κατά τρόπο αληθή όλες τις
σχετικές αναγκαίες κατά νόμο πληροφορίες, προκειμένου να εξαχθεί μια ουσιαστική και εμπεριστατωμένη ενημέρωση για
την δραστηριότητα κατά την εν λόγω χρονική περίοδο της Εταιρίας.

Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις περιόδου αναφοράς
1.1.1 Μεταβολές Οικονομικών Μεγεθών
Οι μεταβολές των σημαντικότερων κονδυλίων των αποτελεσμάτων, σε σχέση με αυτά της προηγούμενης χρήσης έχουν ως
κάτωθι:
Ποσά σε €

Από: 01.01.2017
Έως: 31.12.2017

Από: 01.01.2016
Έως: 31.12.2016

Μεταβολή

Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Κόστος πωλήσεων

6.763.647,45
-4.755.173,68

6.034.753,92
-4.277.621,41

728.893,53
-477.552,27

Μικτό αποτέλεσμα
Λοιπά συνήθη έσοδα

2.008.473,77
154.303,99

1.757.132,51
28.300,78

251.341,26
126.003,21

2.162.777,76

1.785.433,29

377.344,47

-610.868,65
-1.123.382,16
-86.719,00
24.960,38

-577.194,58
-836.137,11
-116.483,84
13.744,62

-33.674,07
-287.245,05
29.764,84
11.215,76

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων

366.768,33

269.362,38

97.405,95

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πιστωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα

-88.584,19
1.193,68

-96.228,47
74,96

7.644,28
1.118,72

Αποτέλεσμα προ φόρων

279.377,82

173.208,87

106.168,95

Φόροι εισοδήματος

-102.516,25

-61.563,47

-40.952,78

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

176.861,57

111.645,40

65.216,17

Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λοιπά έξοδα και ζημιές
Λοιπά έσοδα και κέρδη
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Ποσά σε €

31/12/2017

31/12/2016

Μεταβολή

% Μεταβολή

93.531,12

67.493,81

26.037,31

27,84%

Ενσώματα πάγια
Λοιπά Μη Χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία
Λοιπά Αυλα Περιουσιακά Στοιχεία
Σύνολο μη κυκλοφορούντων
Αποθέματα
Προκαταβολές για αποθέματα
Εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Προπληρωμένα έξοδα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

18.505,74

64.036,66

-45.530,92

-246,04%

4.516,85
116.553,71
593.416,47
0,00
2.154.882,48
114.804,35
21.069,86
555.641,60

9.662,15
141.192,62
69.989,37
8.717,22
1.977.451,55
21.640,04
877,57
246.166,42

-5.145,30
-24.638,91
523.427,10
-8.717,22
177.430,93
93.164,31
20.192,29
309.475,18

-113,91%
-21,14%
88,21%
#DIV/0!
8,23%
430,52%
95,83%
55,70%

Σύνολο Κυκλοφορούν Ενεργητικού

3.439.814,76

2.324.842,17

1.114.972,59

47,96%

Σύνολο Ενεργητικού

3.556.368,47

2.466.034,79

1.090.333,68

44,21%

Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο

235.454,00

235.454,00

0,00

0,00%

Σύνολο

235.454,00

235.454,00

0,00

0,00%

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο

234.305,24
234.305,24

57.443,67
57.443,67

176.861,57
176.861,57

75,48%
75,48%

Σύνολο καθαρής θέσης

469.759,24

292.897,67

176.861,57

37,65%

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια
Εμπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος & Λοιποί φόροι-τέλη
Λοιπές υποχρεώσεις

965.986,97
1.681.372,79
126.879,96
312.380,91

630.021,10
1.146.636,34
217.151,75
179.327,93

335.965,87
534.736,45
-90.271,79
133.052,98

34,78%
31,80%
-41,57%
42,59%

Σύνολο
Σύνολο υποχρεώσεων

3.086.620,63
3.086.620,63

2.173.137,12
2.173.137,12

913.483,51
913.483,51

42,04%
42,04%

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και
υποχρεώσεων

3.556.368,47

2.466.034,79

1.090.333,68

44,21%

Ο κύκλος εργασιών στην χρήση 2017 εμφάνισε αύξηση από € 6.034.753,92 σε € 6.763.647,45 σημειώνοντας ποσοστιαία
αύξηση 12,08%.
Τα αποτελέσματα προ φόρων στην χρήση 2017 διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 279.377,82 έναντι ποσού € 173.208,87 της
προηγούμενης χρήσης. Αυτό οφείλεται κυρίως στην απουσία έκτακτων γεγονότων και στην αύξηση των πωλήσεων των
εμπορευμάτων με μεγαλύτερο του περιθώριο κέρδους.
Τα αποτελέσματα μετά από φόρους στην χρήση 2017 διαμορφώθηκαν σε κέρδη €176.861,57 έναντι ποσού € 111.645,40
της προηγούμενης χρήσης.
Το μη κυκλοφορούν ενεργητικό της εταιρείας την 31/12/2017 διαμορφώθηκε σε € 116.553,71 έναντι ποσού € 141.192,62
την 31/12/2016.
Την 31/12/2017 το κυκλοφορούν ενεργητικό για την εταιρεία διαμορφώθηκε σε € 3.439.814,76 έναντι ποσού € 2.324.842,17
την 31/12/2016.
Κατά τη λήξη της χρήσης 2017, το σύνολο των υποχρεώσεων για την εταιρεία διαμορφώθηκε σε € 3.086.620,63 έναντι
ποσού € 2.173.137,12 της προηγούμενης χρήσης.
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1.1.2

Βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες

31/12/2017
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

3.439.814,76

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

3.556.368,47

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

98.047,97
3.556.368,47
469.759,24
3.086.620,63
469.759,24

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

3.556.368,47

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

3.086.620,63

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

3.556.368,47

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

469.759,24

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

98.047,97

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

3.439.814,76

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

3.086.620,63

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ
ΦΟΡΩΝ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

279.377,82

31/12/2016
96,72%
2,76%
15,22%
13,21%
86,79%

279.377,82

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

469.759,24

ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΑ

2.008.473,77

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

6.763.647,45

2.466.034,79
77.155,96
2.466.034,79
292.897,67
2.173.137,12
292.897,67
2.466.034,79
2.173.137,12
2.466.034,79

479,11
%

292.897,67

111,44
%

2.324.842,17

4,13%

6.763.647,45

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ
ΦΟΡΩΝ

2.324.842,17

77.155,96
2.173.137,12
173.208,87

94,27%
3,13%
13,48%
11,88%
88,12%
379,62
%
106,98
%
2,87%

6.034.753,92
59,47%

173.208,87

59,14%

292.897,67
29,70%

1.757.132,51
6.034.753,92

29,12%

EBITDA

Αποτελέσματα προ φόρων & τόκων
Αποσβέσεις

31/12/2017
366.768,33
71.363,88

31/12/2016
269.362,38
60.189,12

31/12/2015
180.017,99
30.905,13

438.132,21

329.551,50

210.923,12

2.
Ακολουθούμενες βασικές λογιστικές αρχές
Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης από 01/01/2017 έως 31/12/2017 και του Λογαριασμού
Αποτελεσμάτων Χρήσης, εφαρμόστηκαν οι εξής βασικές λογιστικές αρχές:
1. Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών: Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν
αποτιμηθεί στην αξία κτήσεως αυτών (ιστορικό κόστος).
2. Κριτήρια χαρακτηρισμού απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες: Οι υποχρεώσεις των
οποίων η προθεσμία εξόφλησής τους από την ημέρα κλεισίματος του Ισολογισμού είναι μεγαλύτερη του έτους, έχουν
καταχωρηθεί στη κατηγορία των μακροπρόθεσμων, όλες δε οι υπόλοιπες στην κατηγορία των βραχυπρόθεσμων.
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3.
Παρουσίαση αποτελεσμάτων χρήσεως
Τα αποτελέσματα της παρούσας χρήσεως, υπήρξαν ικανοποιητικά. Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας είναι
ιδιαίτερα ικανοποιητική και πρέπει να θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του Ισολογισμού της
χρήσεως 01/01/2017 έως 31/12/2017.
4.
Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες
Στην αγορά υφίστανται χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων συναλλαγματικών ισοτιμιών
και επιτοκίων, πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας. Το συνολικό πρόγραμμα διαχείρισης του κινδύνου
διαχειρίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
5.

Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνου
Πιστωτικός κίνδυνος

Ο πιστωτικός κίνδυνος, αφορά στην πιθανότητα κάποιος αντισυμβαλλόμενος να προκαλέσει στην εταιρεία οικονομική
ζημία λόγω αθέτησης των συμβατικών του υποχρεώσεων.
Οι απαιτήσεις από πελάτες αποτελούν την κατηγορία χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων που ενδεχομένως να
επηρεάσουν αρνητικά την ομαλή ρευστότητα της εταιρείας. Στα πλαίσια ελέγχου του πιστωτικού κινδύνου, η εταιρεία
μεριμνά, ώστε οι χορηγούμενες πιστώσεις, να μην υπερβαίνουν το ανά πελάτη ορισθέν πιστωτικό όριο.
Για τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου, οι πελάτες ομαδοποιούνται ανάλογα την κατηγορία που ανήκουν, τα πιστωτικά
χαρακτηριστικά τους, την ενηλικίωση των απαιτήσεών τους και τυχόν προβλήματα που κατά το παρελθόν έχουν επιδείξει.
Οι απαιτήσεις που θεωρούνται επισφαλείς επανεκτιμώνται σε κάθε περίοδο αναφοράς και σχηματίζεται η σχετική
πρόβλεψη απομείωσης.
Κίνδυνος ρευστότητας
Η Διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι λόγω της σταθερής και συνάμα ανοδικής πορείας της εταιρείας δεν υφίσταται κίνδυνος
ρευστότητας.
Η εταιρεία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας της με προσεκτική παρακολούθηση των χρεών των μακροπρόθεσμων
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και των πληρωμών που πραγματοποιούνται καθημερινά.
Η εταιρεία εκτιμά ότι το μεγαλύτερο μέρος των στοιχείων του ενεργητικού μπορεί να ρευστοποιηθεί σε σχετικά σύντομο
χρονικό διάστημα.
Συναλλαγματικός κίνδυνος
Οι συναλλαγές της εταιρείας γίνονται σε ευρώ και συνεπώς δεν υπάρχει συναλλαγματικός κίνδυνος.
Το μεγαλύτερο μέρος των εμπορικών συναλλαγών γίνεται με το νόμισμα του κύριου οικονομικού περιβάλλοντος (νόμισμα
λειτουργίας) το οποίο είναι το Ευρώ. Ο όγκος των συναλλαγών σε ξένο νόμισμα είναι περιορισμένος (πληρωμές
προμηθευτή εξωτερικού F5 Networks Limited σε USD) , οπότε και ο κίνδυνος συναλλαγματικών διαφορών από τις
συναλλαγές αυτές επίσης περιορισμένος.
6.
Προβλεπόμενη πορεία και εξέλιξη
Η εταιρεία, μέσα στο γενικότερο δυσμενές περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί στην ελληνική αγορά προσπαθεί και
επιτυγχάνει με συντονισμένες κινήσεις να εδραιώσει τη θέση της και να βελτιώσει τα αποτελέσματά της στις επόμενες
χρήσεις .
Σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, οι οικονομικοί δείκτες παρουσιάζουν σε γενικές γραμμές την ίδια ή βελτιωμένη
εικόνα.
Λαμβάνοντας όμως υπόψη τον μεγάλο ανταγωνισμό που υπάρχει στον κλάδο και την γενικότερη δυσμενή οικονομική
κατάσταση της οικονομίας, τα παραπάνω ποσοστά μεταβολών, είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικά, η δε δυναμική της Εταιρείας
είναι μεγάλη και αποδεδειγμένη μέσα από την πορεία της.
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Η πετυχημένη στρατηγική ανάπτυξης που ακολουθήθηκε το 2017 παρά τις μεγάλες δυσκολίες που υπήρχαν στο
μακροοικονομικό περιβάλλον της Ελλάδος είχε σαν αποτέλεσμα τη μεγιστοποίηση του αποτελέσματος για τους μετόχους
της εταιρείας μας.
Η Διοίκηση και οι άνθρωποι της εταιρείας συνεχίζοντας την επιτυχημένη επιχειρηματική στρατηγική είναι έτοιμοι να
ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις και το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον το 2018.
Η πορεία των εργασιών της Εταιρείας προβλέπεται να είναι ακόμα καλύτερη για το νέο έτος σχετικά με το ύψος των
αποτελεσμάτων. Συγκεκριμένα, το 2018 αναμένεται να συνεχιστεί η αύξηση των πωλήσεων και των κερδών.
7.
Δραστηριότητες στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης
Η εταιρεία προτίθεται να υποβάλλει αίτηση στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας για να πιστοποιήσει
συγκεκριμένες δαπάνες του 2017 ως δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας.
8.
Επίδικες Υποθέσεις
Από τον έλεγχο μας σχετικά με εκκρεμείς επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές και έπειτα από απάντηση που λάβαμε από τον
Νομικό Σύμβουλο της εταιρείας, διαπιστώσαμε ότι δεν εκκρεμούν δικαστικές ή/και εξώδικες φορολογικές υποθέσεις, που
θα μπορούσαν να αλλοιώσουν τα φορολογικά και λογιστικά δεδομένα της εταιρείας.
9.
Ίδιες Μετοχές
Δεν κατέχονται ίδιες μετοχές.
10.
Μερισματική Πολιτική
Η Εταιρεία θα προτείνει τη διανομή μερίσματος ποσού 80.000 € . Η εν λόγω πρόταση τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
11.
Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Οι διεταιρικές πωλήσεις/ αγορές, οι διεταιρικές απαιτήσεις/ υποχρεώσεις καθώς και οι συναλλαγές με τα βασικά διοικητικά
και διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, παρατίθενται στη § 25 των οικονομικών καταστάσεων.
12.

Λοιπές πληροφορίες

Κοινωνικά Θέματα
Η εταιρεία έχει δεσμευτεί να παρέχει ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας για τους εργαζόμενους, να λειτουργεί
με φροντίδα για το περιβάλλον διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία, να προστατεύει τα προσωπικά
δεδομένα και τους εργαζόμενους, και να ασκεί υπεύθυνη επικοινωνία και προώθηση των προϊόντων της.
Περιβαλλοντικά Θέματα
Στην ΠΥΛΩΝΕΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ αναγνωρίζουμε την ευθύνη να διαφυλάσσουμε και να προστατεύουμε το περιβάλλον. Η
επιχειρηματική μας στρατηγική είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη βιώσιμη ανάπτυξη σε μακροπρόθεσμη βάση. Στα πλαίσια
αυτά εφαρμόζουμε συστηματικά πρακτικές προκειμένου να επιτυγχάνεται η συνεχής βελτίωση της περιβαλλοντικής
απόδοσης. Βούληση και στόχος της Εταιρείας είναι οι διαδικασίες και τα προϊόντα να έχουν τη μικρότερη δυνατή αρνητική
περιβαλλοντική επίπτωση κατ’ αναλογία με την επιχειρηματική δραστηριότητα.
Οι περιβαλλοντικές δράσεις της εταιρείας συνοψίζονται στα παρακάτω:
•
•
•

Αξιοποιούνται πρακτικές ανακύκλωσης και διαχείρισης ηλεκτρονικών συσκευών .
Εκπαιδεύονται και ευαισθητοποιούνται συνεχώς τα στελέχη και οι εργαζόμενοι προκειμένου να συμβάλλουν
ουσιαστικά στην περιβαλλοντική διαχείριση.
Κατά την αποθήκευση και ανασυσκευασία προϊόντων χρησιμοποιούνται υλικά φιλικότερα προς το περιβάλλον.

Η εταιρεία διατηρεί συνεργασία με πιστοποιημένες εταιρίες για την ανακύκλωση των ηλεκτρονικών συσκευών.
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13.
Πληροφορίες για Εργασιακά Θέματα
Κατά την 31/12/2017 η Εταιρεία απασχολούσε 24 άτομα, ενώ κατά την προηγούμενη χρήση ο αντίστοιχος αριθμός των
εργαζομένων ανέρχονταν σε 20.
Ι. Εργασιακά Θέματα
Από το σύνολο των εργαζομένων της εταιρείας που είναι 24 άτομα, το 25% αφορά γυναίκες.
Η εκπαίδευση και η εξέλιξη όλων των συνεργατών είναι πολύ σημαντική για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και την
κερδοφόρα ανάπτυξη της Εταιρείας. Κάθε συνεργάτης, σε συνεργασία με τον προϊστάμενό του, είναι υπεύθυνος για την
εκπαίδευσή του πάνω στην εργασία, αλλά και για την υποβολή προτάσεων προς τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Προσωπικού
για παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Οι συνεργάτες μας είναι το πιο πολύτιμο κεφάλαιό μας. Κάθε
συνεργάτης πρέπει να εξασφαλίζει ότι η συμπεριφορά του και ο τρόπος χειρισμού των επιχειρηματικών υποθέσεων δεν
βάζει σε κίνδυνο την προσωπική του ασφάλεια ή και αυτή των άλλων. Αυτό συμπεριλαμβάνει τήρηση των εκάστοτε
διαδικασιών ασφαλείας και προτάσεις για αλλαγές όταν αυτό είναι αναγκαίο.
Σε άλλες περιστάσεις, συμπεριλαμβανόμενων και των επαγγελματικών ταξιδιών, κάθε συνεργάτης πρέπει να
συμπεριφέρεται με επαγγελματικό, ώριμο και υπεύθυνο τρόπο ανά πάσα στιγμή.
Οι συνεργάτες πρέπει να εξασφαλίζουν ότι δεν γίνεται κανένας συμβιβασμός σε σχέση με την προσωπική τους ασφάλεια ή
και ακεραιότητα και κάθε συνεργάτης καθίσταται υπεύθυνος για την τήρηση αυτών των κανόνων συμπεριφοράς.
Οι συνεργάτες μεταχειρίζονται ο ένας τον άλλον με σεβασμό, ευγένεια και ευπρέπεια. Υποτίμηση, παρενόχληση και
αρνητικά σχόλια εις βάρος συναδέλφων ή εξωτερικών συνεργατών έρχονται σε αντίθεση με αυτή την πίστη και κάθε
συνεργάτης οφείλει να αποθαρρύνει τέτοιες συμπεριφορές.
Η εταιρεία εφαρμόζει την Πολιτική Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας και η συναίσθηση ευθύνης που απορρέει απ’ αυτήν
αποτελεί ύψιστο καθήκον για τη λειτουργία τους και επικεντρώνονται στην πρόληψη ατυχημάτων και επαγγελματικών
ασθενειών.
Κατά το 2017 δεν συνέβη κανένα εργατικό δυστύχημα στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας.
ΙΙ. Σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Η εταιρεία δεν κάνει διακρίσεις σε σχέση με φύλο, φυλή, θρησκεία, ηλικία, κοινωνικές ομάδες, ή σεξουαλικές προτιμήσεις.
Αντίθετα πιστεύει ότι η κατανόηση της διαφορετικότητας διευκολύνει την επαφή με όλες τις ομάδες καταναλωτών και
εργατικού δυναμικού.
Οτιδήποτε συνιστά άσκηση κάθε είδους φυλετικής και σεξουαλικής παρενόχλησης, σωματικής ή ψυχολογικής,
απαγορεύεται αυστηρά.
Οποιαδήποτε αντίθετη συμπεριφορά είναι επαγγελματικό ατόπημα και τιμωρείται.
14.
Χρηματοοικονομικά μέσα
Η εταιρεία δεν χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά μέσα ουσιώδους σημασίας για την εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων
και των υποχρεώσεων της, της οικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης.
15.
Υποκαταστήματα
Η εταιρεία δεν διαθέτει υποκαταστήματα.
16.
Άλλα σημαντικά γεγονότα
Κατά τη σύνταξη αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Διοίκηση τροποποίησε κάποιες από τις μεθόδους
λογιστικής που χρησιμοποιούσε σύμφωνα με τον Ν.2190/1920 ώστε να συνάδουν με τα ΕΛΠ. Τα στοιχεία του 2017 έχουν
συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των ΕΛΠ. Επιπρόσθετα ο έλεγχος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της
εταιρείας δεν είναι υποχρεωτικός από Ορκωτό Λογιστή Ελεγκτή σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από άρθρο 36 του Κ.Ν.
2190/1920.
17.
Σημαντικά γεγονότα κατά τη χρήση 2017
Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα ικανά να επηρεάσουν την οικονομική πορεία της εταιρείας για την περίοδο 01/01/2017
– 31/12/2017.
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18.

Σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς

Δεν συνέβησαν γεγονότα στο διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι και την ημερομηνία υπογραφής της παρούσης
έκθεσης, που να κρίνονται σημαντικά από τη Διοίκηση της εταιρείας.

Αθήνα 11 Ιουλίου2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
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2

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τους Μετόχους της εταιρείας ΠΥΛΩΝΕΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ EΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών1 Καταστάσεων2
Γνώμη με Επιφύλαξη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ΠΥΛΩΝΕΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ EΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από τον της 31ης Δεκεμβρίου 2017, τις
καταστάσεις αποτελεσμάτων, και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και
το σχετικό προσάρτημα.
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που 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 ΠΥΛΩΝΕΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ EΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση
που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει.

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής:
1) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν σχηματίζεται
πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017, το
συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε 91.301,46 ευρώ, με συνέπεια οι προβλέψεις να
εμφανίζονται μειωμένες κατά 91.301,46 ευρώ, τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 75.783,41
και τα αποτελέσματα χρήσης αυξημένα κατά 15.518,05 ευρώ.
2) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2012
έως 2017. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρία
δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε
μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση.
Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης
που τυχόν απαιτείται.
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική
Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας
“Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία σύμφωνα με τον
Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός
έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των
οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά
τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για γνώμη με επιφύλαξη.
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Ευθύνες της Διοίκησης 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.
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 ΔΠΕ, 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 ΔΠΕ 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 Διοίκηση.
• 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 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.
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• 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 Διαχείρισης του Διοικητικού
Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε
ότι:
α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες
νομικές απαιτήσεις των άρθρων 43α του κ.ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες
οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2017.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την εταιρεία ΠΥΛΩΝΕΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
EΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις
ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2018
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
–

Ζαφείρης Παναγιώτης
Αρ Μ ΣΟΕΛ:35571
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3 Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
3.1

Στοιχεία Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης

Ποσά σε €

Σημ:

31/12/2017

31/12/2016

8.1
8.1

211,98
93.319,14
93.531,12
4.516,85
18.505,74

323,08
67.170,73
67.493,81
9.662,15
64.036,66

116.553,71

141.192,62

593.416,47
0,00

69.989,37
8.717,22

593.416,47

78.706,59

2.154.882,48
114.804,35
21.069,86
555.641,60

1.977.451,55
21.640,04
877,57
246.166,42

Σύνολο

2.846.398,29

2.246.135,58

Σύνολο κυκλοφορούντων

3.439.814,76

2.324.842,17

Σύνολο ενεργητικού

3.556.368,47

2.466.034,79

235.454,00

235.454,00

235.454,00

235.454,00

234.305,24

57.443,67

Σύνολο

234.305,24

57.443,67

Σύνολο καθαρής θέσης

469.759,24

292.897,67

965.986,97
1.681.372,79
126.879,96
312.380,91

630.021,10
1.146.636,34
217.151,75
179.327,93

Σύνολο

3.086.620,63

2.173.137,12

Σύνολο υποχρεώσεων

3.086.620,63

2.173.137,12

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

3.556.368,47

2.466.034,79

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο
Λοιπά Αυλα Περιουσιακά Στοιχεία
Λοιπά Μη Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

8.2
8.3

Σύνολο μη κυκλοφορούντων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Εμπορεύματα
Προκαταβολές για αποθέματα

8.4

Σύνολο
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Προπληρωμένα έξοδα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο

8.5
8.6
8.6
8.7

8.8

Σύνολο
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποτελέσματα εις νέο

Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια
Εμπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος & Λοιποί φόροι-τέλη
Λοιπές υποχρεώσεις

8.9

8.10
8.11
8.12
8.13

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
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3.2 Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Ποσά σε €

Από: 01.01.2017
Έως: 31.12.2017

Από: 01.01.2016
Έως: 31.12.2016

Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Κόστος πωλήσεων

6.763.647,45
-4.755.173,68

6.034.753,92
-4.277.621,41

Μικτό αποτέλεσμα
Λοιπά συνήθη έσοδα

2.008.473,77
154.303,99

1.757.132,51
28.300,78

2.162.777,76

1.785.433,29

-610.868,65
-1.123.382,16
-86.719,00
24.960,38

-577.194,58
-836.137,11
-116.483,84
13.744,62

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων

366.768,33

269.362,38

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πιστωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα

-88.584,19
1.193,68

-96.228,47
74,96

Αποτέλεσμα προ φόρων

279.377,82

173.208,87

Φόροι εισοδήματος

-102.516,25

-61.563,47

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

176.861,57

111.645,40

Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λοιπά έξοδα και ζημιές
Λοιπά έσοδα και κέρδη

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
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4

Γενικές Πληροφορίες για την εταιρεία

Η εταιρία ΠΥΛΩΝΕΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 2688201000, ΑΦΜ: 094500067 και ΑΡ.ΜΑ.Ε 39346/01/Β/97/569 είναι
ανώνυμη εταιρεία η οποία ιδρύθηκε το 1997 με σκοπό την εισαγωγή και εμπορία ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην οδό Μαρίνου Αντύπα 96, 142 35 Νέα Ιωνία. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν
εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 11η Ιουλίου 2018 και υπόκεινται στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των
Μετόχων. Βασικός μέτοχος της εταιρείας είναι η εταιρεία «P.M.TSERIOTIS LTD» με έδρα την Λευκωσία Κύπρου με ποσοστό
100%.
Η εταιρεία συμμετέχει στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της «P.M.TSERIOTIS L.T.D.» (απώτερη μητρική), με
καταστατική έδρα στην Λευκωσία Κύπρου , με την μέθοδο της πλήρους ενοποίησης και ποσοστό 100%.
5

Πλαίσιο κατάρτισης χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) του
Ν.4308/2014. Όλα τα στοιχεία του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων που προκύπτουν στην περίοδο
αναγνωρίζονται στην περίοδο αυτή βάσει της αρχής του δουλευμένου. Η Εταιρεία ανήκει στις «Μικρές» οντότητες του
Ν.4308/2014.
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις αποτελούν ενιαίο σύνολο και παρουσιάζουν εύλογα (εύλογη παρουσίαση), τα
αναγνωριζόμενα περιουσιακά στοιχεία (στοιχεία του ενεργητικού), τις υποχρεώσεις, την καθαρή θέση, τα στοιχεία εσόδων,
εξόδων, κερδών και ζημιών της εκάστοτε περιόδου, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Η
Εταιρεία δεν έχει παρεκκλίνει από την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4308/2014 για να εκπληρώσει την υποχρέωση περί
εύλογης παρουσίασης.
Η εταιρεία λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και δεν είναι υπό εκκαθάριση.
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται στο τοπικό νόμισμα (ευρώ) και το επίπεδο στρογγυλοποίησης των
παρατιθέμενων αριθμών είναι το ευρώ χωρίς δεκαδικά ψηφία. Διαφορές που τυχόν παρουσιάζονται μεταξύ των κονδυλίων
στις χρηματοοικονομικέ καταστάσεις και των αντίστοιχων κονδυλίων στις σημειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
6 Περίοδος Αναφοράς
Οι παρούσες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΠΥΛΩΝΕΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» καλύπτουν την περίοδο από
1 Ιανουαρίου 2017 έως 31 Δεκεμβρίου 2017. Οι συγκριτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις καλύπτουν την περίοδο 1
Ιανουαρίου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2016.
7 Βασικές Λογιστικές Πολιτικές
Οι λογιστικές πολιτικές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις, έχουν εφαρμοσθεί με
συνέπεια για όλες τις χρήσεις που παρουσιάζονται.
7.1
Σημαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις
Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΕΛΠ απαιτεί από τη διοίκηση τον σχηματισμό κρίσεων,
εκτιμήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα δημοσιευμένα στοιχεία του ενεργητικού και τις υποχρεώσεις, όπως
επίσης την γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών
καταστάσεων και τα δημοσιευμένα ποσά εσόδων και εξόδων κατά την περίοδο αναφοράς. Τα πραγματικά αποτελέσματα
μπορεί να διαφέρουν από αυτά τα οποία έχουν εκτιμηθεί. Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις επαναξιολογούνται συνεχώς και
βασίζονται τόσο στην εμπειρία του παρελθόντος όσο και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων και των
προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά με βάση τις συγκεκριμένες συνθήκες. Οι εκτιμήσεις και
οι υποθέσεις που ενέχουν ουσιαστικό κίνδυνο να προκαλέσουν σημαντικές αλλαγές στα ποσά των απαιτήσεων και
υποχρεώσεων εντός της επόμενης χρήσης παρατίθενται παρακάτω.
•
Φόροι εισοδήματος
Σημαντικές εκτιμήσεις απαιτούνται για τον καθορισμό της πρόβλεψης για φόρους εισοδήματος. Υπάρχουν πολλές
συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο ακριβής καθορισμός του φόρου είναι αβέβαιος κατά τη συνήθη πορεία
των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Η Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις για αναμενόμενα θέματα φορολογικού
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ελέγχου, βασιζόμενη σε εκτιμήσεις του κατά πόσο θα οφείλονται επιπλέον φόροι. Όταν το τελικό αποτέλεσμα από τους
φόρους αυτών των υποθέσεων διαφέρει από τα ποσά που είχαν αρχικά λογιστεί, τέτοιες διαφορές θα έχουν επίδραση στο
φόρο εισοδήματος και στις προβλέψεις για αναβαλλόμενη φορολογία στην περίοδο κατά την οποία τα ποσά αυτά έχουν
καθορισθεί.
•
Ζημιές απομείωσης
Επισφαλείς Απαιτήσεις: Οι απαιτήσεις της εταιρίας επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως μείον ζημίες απομείωσης
Απαξιωμένα Αποθέματα:Τα αποθέματα απεικονίζονται στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία τους.
•
Μετατροπή ξένου νομίσματος
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.
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.
γ) Τα μη νομισματικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα και επιμετρώνται στην εύλογη αξία, μετατρέπονται με την
ισοτιμία της ημέρας στην οποία η εύλογη αξία προσδιορίστηκε. Οι διαφορές που προκύπτουν αντιμετωπίζονται λογιστικά
με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζονται οι μεταβολές της εύλογης αξίας..
Οι 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.
•
Ενσώματα Πάγια
Τα ενσώματα πάγια στοιχεία του ενεργητικού αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης και μεταγενέστερα επιμετρώνται
στο αποσβέσιμο κόστος κτήσεως. Ειδικότερα, στα πάγια περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι δαπάνες επισκευής και
συντήρησης, μόνο όταν εμπίπτουν στον ορισμό του περιουσιακού στοιχείου. Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι σχετικές δαπάνες
αναγνωρίζονται ως έξοδο.
Η αξία των παγίων περιουσιακών στοιχείων που έχουν περιορισμένη ωφέλιμη ζωή υποβάλλεται 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 διενεργούνται με τη σταθερή μέθοδο, με συντελεστές τους
οποίους η διοίκηση της οντότητας επιλέγει με βάση την ωφέλιμη οικονομική ζωή του παγίου, ως εξής:
Κτίρια & Τεχνικά έργα
Μηχανήματα και Τεχνικές εγκαταστάσεις

1-3 έτη

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

3-6 έτη

Λοιπά άυλα στοιχεία

1-5 έτη

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που επιμετρώνται στο κόστος ή στο αποσβέσιμο κόστος υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης
της αξίας τους, όταν υπάρχουν σχετικές ενδείξεις. Ζημίες απομείωσης προκύπτουν όταν η ανακτήσιμη αξία ενός παγίου
καταστεί μικρότερη από τη λογιστική του αξία. Η αναγνώριση της ζημίας απομείωσης γίνεται όταν εκτιμάται ότι η
απομείωση είναι μόνιμου χαρακτήρα. Οι ζημίες απομείωσης αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα ως έξοδο και
αναστρέφονται στα αποτελέσματα όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν παύουν να υφίστανται.
Ένα πάγιο περιουσιακό στοιχείο παύει να αναγνωρίζεται στον ισολογισμό όταν το στοιχείο αυτό διατίθεται η όταν δεν
αναμένονται πλέον μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρήση ή τη διάθεσή του. Το κέρδος ή ζημία που προκύπτει από
την ανωτέρω παύση προσδιορίζεται ως η διαφορά μεταξύ του καθαρού προϊόντος της διάθεσης, αν υπάρχει, και της
λογιστικής αξίας του στοιχείου. Το κέρδος ή η ζημία από την παύση αναγνώρισης περιλαμβάνεται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων στο χρόνο που το στοιχείο έπαυσε να αναγνωρίζεται.
Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία
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Όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, τα
χρηματοοικονομικά στοιχεία επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως μείον ζημίες απομείωσης.
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης, όταν υπάρχουν σχετικές ενδείξεις.
Ενδείξεις απομείωσης θεωρείται ότι υφίστανται όταν:
α) Υπάρχουν προφανείς, σοβαρές χρηματοοικονομικές δυσκολίες του εκδότη ή του υπόχρεου των χρηματοοικονομικών
στοιχείων ή
β) Η λογιστική αξία είναι σημαντικά υψηλότερη από την εύλογη αξία αυτών των στοιχείων ή
γ) Δυσμενείς τοπικές, εθνικές ή διεθνείς συνθήκες αυξάνουν την πιθανότητα αθέτησης βασικών δεσμεύσεων που
απορρέουν από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Ζημία απομείωσης προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι μεγαλύτερη από το ποσό που η οντότητα εκτιμά
ότι θα ανακτηθεί από το στοιχείο αυτό. Το ποσό που η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από ένα περιουσιακό στοιχείο
είναι το μεγαλύτερα από:
α) Την παρούσα αξία του ποσού που εκτιμάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό στοιχείο, υπολογιζόμενη με τη χρήση του
αρχικού πραγματικού επιτοκίου ή
β) Την εύλογη αξία του στοιχείου, μειωμένη με το απαιτούμενο κόστος πώλησης.
Οι ζημίες απομείωσης αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και αναστρέφονται ως κέρδη σε αυτή, όταν οι
συνθήκες που τις προκάλεσαν παύουν να υφίστανται. Αναστροφή γίνεται μέχρι της αξίας που θα είχε το στοιχείο, εάν δεν
αναγνωριστεί ζημία απομείωσης.
Η οντότητα παύει να αναγνωρίζει ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο όταν και μόνον όταν:
α) Εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμιακών 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 αναγνωρίζεται ως κέρδος ή ζημιά στα
αποτελέσματα, η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας και του ανταλλάγματος που λαμβάνεται.
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία παρουσιάζονται στον ισολογισμό ως κυκλοφορούντα ή ως μη
κυκλοφορούντα, ανάλογα με τις προθέσεις της διοίκησης της οντότητας και το συμβατικό ή εκτιμώμενο χρόνο
διακανονισμού τους.
Εμπορικές Απαιτήσεις
Μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με καθορισμένες ή προσδιορίσιμες ταμειακές ροές, χωρίς
δημοσιευμένη τιμή σε ενεργή αγορά, τα οποία δημιουργούνται από την οντότητα όταν παραδίδει αγαθά, υπηρεσίες ή
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε τρίτους. Οι εμπορικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος.
Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως μείον ζημίες απομείωσης. Ενδείξεις για
πιθανή απομείωση των εμπορικών απαιτήσεων θεωρούνται οι σημαντικές οικονομικές δυσκολίες του πελάτη, η
πιθανότητα ο πελάτης να χρεοκοπήσει ή να επέλθει σε οικονομική αναδιοργάνωση καθώς και η καθυστέρηση ή παύση
εξόφλησης τιμολογίων. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και
της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, προεξοφλούμενων με το πραγματικό επιτόκιο. Το
ποσό της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα. Η λογιστική αξία της απαίτησης μειώνεται με τη
χρήση λογαριασμού πρόβλεψης και το ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται στα Λοιπά Έξοδα και Ζημίες της κατάστασης
αποτελεσμάτων. Όταν μία εμπορική απαίτηση χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτη είσπραξης διαγράφεται με χρήση του
λογαριασμού πρόβλεψης. Σε περίπτωση μεταγενέστερης είσπραξης μίας απαίτησης που είχε αρχικά διαγραφεί γίνεται
πίστωση στα Άλλα Έσοδα και Κέρδη στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα
Τα διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων περιλαμβάνουν τα μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο καθώς επίσης και
Βραχυπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας που είναι άμεσα μετατρέψιμες σε γνωστά ποσά μετρητών και
υπόκεινται σε ασήμαντο κίνδυνο μεταβολής της αξίας τους.
Αποθέματα
Τα αποθέματα αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων περιλαμβάνει το σύνολο των
δαπανών που απαιτούνται για να φθάσουν αυτά στην παρούσα θέση και κατάστασή τους.
Μετά την αρχική αναγνώριση, τα αποθέματα επιμετρώνται στην κατ’ είδος χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και
καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας.
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Το κόστος κτήσης του τελικού αποθέματος:
α) Προσδιορίζεται, σύμφωνα με τη μέθοδο του μέσου σταθμικού όρου.
β) Η ίδια μέθοδος χρησιμοποιείται για όλα τα αποθέματα που έχουν παρόμοια φύση και χρήση από την οντότητα.
Οι αγορές αναλώσιμων υλικών που δεν είναι σημαντικές, αντιμετωπίσθηκαν ως έξοδα της περιόδου.
Στοιχεία της Καθαρής Θέσης
Τα στοιχεία της καθαρής θέσης περιλαμβάνουν:
α) Το καταβληθέν από τους ιδιοκτήτες κεφάλαιο της οντότητας
β) Τα αποθεματικά που σχηματίζονται βάσει διατάξεων της φορολογικής ή άλλης νομοθεσίας ή του καταστατικού.
γ) Τα αποτελέσματα εις νέον.
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.
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 αντιμετωπίζονται ως έξοδα ή έσοδα της περιόδου στην οποία οι υποχρεώσεις αναγνωρίσθηκαν αρχικά. δεν
υπήρξαν. Η εταιρεία δεν έχει ποσά που αφορούν υπέρ ή υπό το άρτιο έκδοση.
Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώνται στα οφειλόμενα ποσά. Οι
προκύπτοντες τόκοι από τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται ως έξοδα στα αποτελέσματα.
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.
Μη Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις
Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό
που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους.
Φορολογία εισοδήματος & αναβαλλόμενος φόρος
Η επιβάρυνση της περιόδου με φόρους εισοδήματος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους. Οι τρέχοντες φόροι
εισοδήματος περιλαμβάνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τις δημοσιονομικές αρχές που σχετίζονται με τους
πληρωτέους φόρους επί του φορολογητέου εισοδήματος της περιόδου.
Οι τρέχοντες φόροι επιμετρούνται σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς νόμους που
εφαρμόζονται στις διαχειριστικές περιόδους με τις οποίες σχετίζονται, βασιζόμενα στο φορολογητέο κέρδος για το έτος.
Οι οντότητες δύνανται να αναγνωρίζουν αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις τους. Οι
οντότητες που αναγνωρίζουν αναβαλλόμενο φόρο, πρέπει να αναγνωρίζουν όλες τις αναβαλλόμενες φορολογικές
υποχρεώσεις. Αντίθετα, οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο βαθμό που είναι σφόδρα πιθανό
και τεκμηριωμένο ότι θα υπάρχουν φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων οι εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές μπορούν
να χρησιμοποιηθούν. Χρεωστικά και πιστωτικά υπόλοιπα των αναβαλλόμενων φόρων υπόκεινται σε συμψηφισμό και τα
αντίστοιχα καθαρά ποσά παρουσιάζονται στον ισολογισμό και στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
Η εταιρεία δεν αναγνωρίζει αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος στις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις.
Προβλέψεις
Πρόβλεψη αφορά μια υποχρέωση σαφώς καθορισμένης φύσης η οποία κατά την ημερομηνία του ισολογισμού είναι
περισσότερο πιθανό να συμβεί από το να μη συμβεί ή βέβαιο ότι θα προκύψει, αλλά είναι αβέβαιη ως προς το ποσό ή/και
το χρόνο που θα προκύψει. Η πρόβλεψη αντιπροσωπεύει την βέλτιστη εκτίμηση του ποσού που θα απαιτηθεί για την
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κάλυψη της σχετικής υποχρέωσης. Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό
ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους.
7.2 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων
Έσοδα
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.
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται με βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης (μέθοδος του ποσοστού
ολοκλήρωσης) και εφόσον θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονομικού οφέλους της συναλλαγής. Εναλλακτικά,
μπορεί να εφαρμόζεται η μέθοδος της ολοκληρωμένης σύμβασης, όταν δεν επηρεάζονται σημαντικά τα μεγέθη των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Τα έσοδα που προέρχονται από τη χρήση περιουσιακών στοιχείων της οντότητας από τρίτους αναγνωρίζονται ως εξής:
α) Οι τόκοι βάσει χρονικής αναλογίας με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου ή τη σταθερή μέθοδο.
β) Tα δικαιώματα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων.
Τα έσοδα επιμετρώνται σε ποσά καθαρά από κάθε επιστροφή, έκπτωση ή φόρο επί των πωλήσεων και αναγνωρίζονται
διακεκριμένα από τα σχετικά έξοδα.
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) Τις επισκευές και συντηρήσεις.
ε) Τις αποσβέσεις ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων.
ζ) Τις προβλέψεις για λοιπούς κινδύνους και έξοδα.
η) Τους τόκους και τα συναφή έξοδα.
θ) Τα έξοδα και τις ζημίες που προκύπτουν από την επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, σύμφωνα με
τον παρόντα νόμο.
ι) Τις ζημίες που προκύπτουν από τη διαγραφή περιουσιακών στοιχείων.
ια) Τις λοιπές προκύπτουσες ζημίες που παρουσιάζονται με το καθαρό ποσό τους.
ιβ) Το φόρο εισοδήματος της περιόδου
ιγ) 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.
Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει της αρχής του δεδουλευμένου.
Λειτουργικές Μισθώσεις
Μισθώσεις όπου ο εκμισθωτής διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που προκύπτουν από την
ιδιοκτησία ενός περιουσιακού στοιχείου καταχωρούνται ως λειτουργικά μισθώματα. Ο μισθωτής παγίων βάσει
λειτουργικής μίσθωσης αναγνωρίζει τα μισθώματα ως έξοδα στα αποτελέσματα με τη σταθερή μέθοδο σε όλη τη
διάρκεια της μίσθωσης, εκτός εάν μία άλλη συστηματική μέθοδος είναι περισσότερο αντιπροσωπευτική για την
κατανομή του εξόδου των μισθωμάτων στη διάρκεια της μίσθωσης.
Διανομή μερισμάτων
Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της μητρικής αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις την
ημερομηνία κατά την οποία η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.
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7.3
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.
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8 Σημειώσεις στις Χρηματοικονομικές Καταστάσεις
Οι πληροφορίες επί των κονδυλίων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων παρατίθενται με τη σειρά με την οποία τα
κονδύλια αυτά παρουσιάζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
8.1
Ενσώματα Πάγια
Η ανάλυση των ενσώματων παγίων παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί:
Μηχ/κος
Μεταφ.Μεσα
Εξοπλισμός

Έπιπλα & Λοιπός
Εξοπλισμός

Σύνολο

Κόστος κτήσης την 1η Ιανουαρίου 2016

3.096,33

5.020,83

160.819,94

168.937,10

Προσθήκες
Πωλήσεις-Μειώσεις
Αποσβέσεις Χρήσης
Κόστος κτήσης την 31η Δεκεμβρίου 2016
Μείον: Σωρρευμένες Αποσβέσεις

0,00
0,00
-120,96
3.096,33
-2.773,21

0,00
0,00
-544,92
5.020,83
-2.739,47

38.610,60
-2.859,10
-43.654,85
240.628,59
-175.739,22

38.610,60
-2.859,10
-44.320,73
248.745,72
-181.251,94

Λογιστική Αξία την 31η Δεκεμβρίου 2016

323,09

2.281,36

64.889,37

67.493,81

Προσθήκες
Πωλήσεις-Μειώσεις
Αποσβέσεις Χρήσης

353,93
0,00
-465,06

0,00
0,00
-544,92

91.322,17
0,00
-64.628,85

91.676,14
0,00
-65.638,84

3.450,27
-3.238,28

5.020,83
-3.284,39

331.950,76
-240.368,07

340.421,86
-246.890,74

211,99

1.736,44

91.582,70

93.531,12

Κόστος κτήσης την 31η Δεκεμβρίου 2017
Μείον: Σωρρευμένες Αποσβέσεις
Λογιστική Αξία την 31η Δεκεμβρίου 2017

8.2
Άυλα Πάγια
Η ανάλυση των αύλων παγίων παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί:
Λογισμικά

Έξοδα
Πολυετούς
Απόσβεσης

Σύνολο

Κόστος κτήσης την 1η Ιανουαρίου 2016

32.539,20

143.100,51

175.639,71

Προσθήκες
Πωλήσεις-Μειώσεις
Αποσβέσεις Χρήσης
Κόστος κτήσης την 31η Δεκεμβρίου 2016
Μείον: Σωρρευμένες Αποσβέσεις

5.590,91
-0,01
-6.692,75
38.130,10
-36.550,32

0,00
0,00
-9.715,64
143.100,51
-135.018,14

5.590,91
-0,01
-15.868,39
181.230,61
-171.568,46

Λογιστική Αξία την 31η Δεκεμβρίου 2016
Προσθήκες
Πωλήσεις-Μειώσεις
Αποσβέσεις Χρήσης
Κόστος κτήσης την 31η Δεκεμβρίου 2017
Μείον: Σωρρευμένες Αποσβέσεις

1.579,78
579,64
0,00
-1.049,41
38.709,84
-37.599,73

8.082,37
0,00
0,00
-4.675,63
143.100,51
-139.693,77

9.662,15
579,64
0,00
-5.725,04
181.810,35
-177.293,50

Λογιστική Αξία την 31η Δεκεμβρίου 2017

1.110,11

3.406,74

4.516,85

8.3
Λοιπά Μη Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία
Τα Λοιπά Μη Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία της Εταιρίας περιλαμβάνουν τις δοσμένες εγγυήσεις και λοιπές
απαιτήσεις που πρόκειται να εισπραχθούν σε διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία σύνταξης
του Ισολογισμού. Συγκεκριμένα τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017
αναλύονται ως εξής:
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Ποσά σε €

31/12/2017

31/12/2016

Εγγύησεις

18.505,74

12.815,92

0,00

51.220,74

18.505,74

64.036,66

Λοιπές Απαιτήσεις
Σύνολο Λοιπών Μη Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών
Στοιχείων
8.4
Αποθέματα
Τα αποθέματα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε €
Εμπορεύματα
Προκαταβολές για αποθεμάτα
Σύνολο Λοιπών Μη Χρηματοοικονομικών
Περιουσιακών Στοιχείων

31/12/2017
593.416,47

31/12/2016
69.989,37

0,00

8.717,22

593.416,47

78.706,59

Το ποσό των αποθεμάτων που αναγνωρίστηκε ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της χρήσης
ανέρχεται σε ποσό € 4.755.173,68 και € 4.277.621,41 την προηγούμενη χρήση.
Η εταιρεία δεν κατείχε ενεχυριασμένα αποθέματα κατά την 31/12/2017 και 31/12/2016.
Η εταιρία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα (ασφάλιση, φύλαξη) για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο και τις ενδεχόμενες
ζημιές λόγω καταστροφής των ευπαθών αποθεμάτων από φυσικές καταστροφές, κλοπές, κλπ. Απαξίωση εμπορευμάτων
δεν έγινε κατά την 31/12/2017.

8.5
Εμπορικές απαιτήσεις
Οι Εμπορικές Απαιτήσεις της Εταιρίας αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε €
Πελάτες Εσωτερικού
Επιταγές Εισπρακτέες
Επιταγές Εισπρακτέες σε καθυστέρηση
Σύνολο

31/12/2017
2.053.583,71
101.298,77

31/12/2016
1.924.844,22
30.655,50

0,00

21.951,83

2.154.882,48

1.977.451,55

Όλες οι παραπάνω απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσμες και δεν απαιτείται προεξόφλησή τους κατά την ημερομηνία του
Ισολογισμού. Η εταιρία σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού προβαίνει σε έλεγχο απομείωσης των παραπάνω απαιτήσεων και
σχηματίζει, εφόσον τούτο απαιτείται, τις απαραίτητες προβλέψεις.
8.6
Λοιπές Απαιτήσεις
Οι Λοιπές Απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε €
Ελληνικό Δημόσιο-Προκαταβολές Φόρου
Λοιπές Απαιτήσεις
Σύνολο

31/12/2017
114.804,35

31/12/2016
21.640,04

21.069,86

877,57

135.874,21

22.517,61

Στις Λοιπές Απαιτήσεις περιλαμβάνεται η προκαταβολή του φόρου εισοδήματος που αφορά την χρήση του 2016.
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8.7
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων της εταιρίας έχουν ως ακολούθως:
Ποσά σε €

31/12/2017

31/12/2016

1.310,50

153,42

Βραχυπρόθεμες Τραπεζικές Καταθέσεις

554.331,10

246.013,00

Σύνολο

555.641,60

246.166,42

Διάθεσιμα στο Ταμείο

Τα διαθέσιμα αντιπροσωπεύουν μετρητά καθώς και τραπεζικές καταθέσεις διαθέσιμες σε πρώτη ζήτηση. Κατά τις ανωτέρω
ημερομηνίες δεν υπήρχαν υπεραναλήψεις από τραπεζικούς λογαριασμούς.
8.8

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 235.454 κοινές πλήρως εξοφλημένες μετοχές, ονομαστικής αξίας €
1,00 η κάθε μία. Το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε € 235.454. Κάθε μετοχή της Εταιρείας παρέχει δικαίωμα
μίας ψήφου. Η μητρική εταιρεία P.M.TSERIOTIS LTD, συμμετέχει στη εταιρεία ΠΥΛΩΝΕΣ Α.Ε κατά την 31.12.2016 με
ποσοστό 100 % και την ενοποιεί στις δικές της ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης.
Εντός της χρήσης 2017 δεν πραγματοποιήθηκαν μεταβολές επί του ως άνω κονδυλίου.

8.9

Αποτελέσματα εις νέο
Ποσά σε €
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού

8.10

31/12/2017
0,00

31/12/2016
0,00

Αποτελέσματα εις νέον

234.305,24

57.443,67

Σύνολο

234.305,24

57.443,67

Τραπεζικά Δάνεια

Τα υπόλοιπα των δανειακών και συναφών υποχρεώσεων της εταιρείας προς τράπεζες αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε €
Βραχυπρόθεσμος Τραπεζικός Δανεσιμός
Υποχρεώσεις σε Εταιρείες Πρακτόρευσης Απαιτήσεων
Σύνολο

31/12/2017
906.153,86

31/12/2016
598.983,24

59.833,11

31.037,86

965.986,97

630.021,10

Οι υποχρεώσεις της εταιρείας από τραπεζικό δανεισμό αφορούν κυρίως σε βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις και
είναι σε Ευρώ. Το μέσο σταθμικό επιτόκιο δανεισμού κατά την ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων
ανέρχεται σε 5,48% και (2016: 6,98%). Δεν υφίστανται υποχρεώσεις από χρηματοοικονομικές μισθώσεις για την Εταιρεία.
Το συνολικό χρηματοοικονομικό κόστος των βραχυπρόθεσμων δανειακών συναφών υποχρεώσεων για τη χρήση που έληξε
την 31/12/2017 περιλαμβάνεται στο κονδύλι «Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα» της Κατάστασης Αποτελεσμάτων (βλ.
σημείωση 8.17).
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8.11 Εμπορικές υποχρεώσεις
Η ανάλυση των υπολοίπων των προμηθευτών και των λοιπών συναφών υποχρεώσεων της Εταιρίας έχει ως εξής:
Ποσά σε €
Προμηθευτές
Προκαταβολές Πελατών
Επιταγές Πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)
Σύνολο

31/12/2017
829.206,47
42.944,73

31/12/2016
579.188,10
86.795,37

809.221,59

480.652,87

1.681.372,79

1.146.636,34

Όλες οι παραπάνω υποχρεώσεις είναι βραχυπρόθεσμες και δεν απαιτείται προεξόφληση τους κατά την ημερομηνία του
Ισολογισμού.
8.12 Φόρος εισοδήματος & Λοιποί φόροι και τέλη
Τα υπόλοιπα των φορολογικών υποχρεώσεων της εταιρείας στις 31/12/2017 και 31/12/2016 αναλύονται ως κατωτέρω:
Ποσά σε €
Τρέχων Φόρος Εισοδήματος
Φόροι Προσωπικού
Ελληνικό Δημόσιο-ΦΠΑ
Λοιποί Φόροι-Τέλη
Σύνολο

31/12/2017
102.527,66
22.742,71
0,00

31/12/2016
61.563,47
37.212,87
113.992,46

1.609,59

4.382,95

126.879,96

217.151,75

Ο φόρος εισοδήματος προκύπτει μετά την αφαίρεση από το λογιστικό αποτέλεσμα των μη εκπιπτόμενων δαπανών, οι
οποίες περιλαμβάνουν κυρίως προβλέψεις και δαπάνες μη αναγνωριζόμενες από τη φορολογική νομοθεσία. Οι παραπάνω
δαπάνες αναμορφώνονται κατά τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού.
Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2012 - 2017. Ως
εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. . Η εταιρία δεν έχει προβεί σε
εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και
δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Εκτιμάται ότι όταν ελεγχτούν δεν θα
προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις που θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.
Σημειώνεται ότι την 31/12/2017παραγράφηκαν οι χρήσεις έως και την 31/12/2011 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του
άρθρου 36 Ν.4174/2013.
8.13

Λοιπές υποχρεώσεις

Οι Λοιπές Υποχρεώσεις διαμορφώνονται ως εξής:
Ποσά σε €
ΙΚΑ
Λοιπά Ταμεία

31/12/2017
35.106,97
7.567,64

31/12/2016
29.342,95
8.151,80

Προκαταβολές Λογ/35

13.389,41

6.595,54

Πιστωτές Διάφοροι

85.806,56

92.795,97

Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών Επόμενης Χρήσης

170.510,33

42.441,67

Σύνολο

312.380,91

179.327,93
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8.14

Κύκλος Εργασιών

Ο κύκλος εργασιών στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις για τις χρήσεις 2017 και 2016 αναλύεται ως εξής:
Ποσά σε €
Έσοδα από Πωλήσεις Εμπορευμάτων
Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών

31/12/2017
5.725.647,68
1.037.999,77

31/12/2016
5.109.321,07
925.432,85

Σύνολο

6.763.647,45

6.034.753,92

8.15
Έξοδα διοίκησης/Διάθεσης
Η ανάλυση των εξόδων ανά κατηγορία της Εταιρείας, για την τρέχουσα και προηγούμενη χρήση, έχει ως εξής:
Έξοδα Διοίκησης
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

31/12/2017
168.386,19

31/12/2016
307.646,82

20.801,66

11.958,74

Παροχές τρίτων

158.818,17

83.935,03

Φόροι και τέλη

42.831,59

31.178,48

148.667,16

82.286,39

71.363,88

60.189,12

610.868,65

577.194,58

31/12/2017
602.788,27
276.596,75
640,05

31/12/2016
552.874,23
164.785,97
316,16

243.357,09

118.160,75

1.123.382,16

836.137,11

31/12/2017
11.134,30

31/12/2016
31.371,80

64,96

38,90

75.480,38

82.214,02

39,36

2.859,12

86.719,00

116.483,84

Αμοιβές και έξοδα τρίτων

Λοιπά διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις
Σύνολο
Έξοδα Διάθεσης
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Λοιπά διάφορα έξοδα
Σύνολο

8.16
Λοιπά Έξοδα και Ζημίες
Τα Λοιπά Έξοδα και Ζημίες αναλύονται ως εξής:
Λοιπά Έξοδα και Ζημίες
Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα
Έξοδα προηγουμενων χρήσεων
Προβλέψεις για Επισφαλείς Απαιτήσεις
Έκτακτες ζημιές
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8.17
Χρηματοοικονομικά Έσοδα και Έξοδα
Τα χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε €
Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων
Τόκοι συμβάσεων Εκχωρήσης Απαιτήσεων
Προμήθειες Εγγυητικών Επιστολών

31/12/2017
45.184,11
23.870,02
3.859,04

31/12/2016
46.115,38
29.726,13
1.822,63

Λοιποί τόκοι και έξοδα

15.671,02

18.564,33

Σύνολο

88.584,19

96.228,47

Ποσά σε €

31/12/2017

31/12/2016

Έσοδα από Τόκους Καταθέσεων

1.193,68

74,96

Σύνολο

1.193,68

74,96

8.18
Ενδεχόμενες απαιτήσεις – υποχρεώσεις
Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσης 2012-2017.
Η εταιρεία δεν εμπλέκεται (υπό την ιδιότητα του εναγόμενου ή του ενάγοντος) σε δικαστικές υποθέσεις και διαδικασίες
επιδιαιτησίας στα πλαίσια της κανονικής λειτουργίας της.
8.19
Μερίσματα
Η εταιρία θα προτείνει τη διανομή μερίσματος ποσού 80.000€ .Η εν λόγω πρόταση τελεί υπό την έγκριση της ετήσιας
Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
8.20
Αριθμός και παροχές απασχολούμενου προσωπικού
Ο αριθμός του προσωπικού κατά κατηγορία εργαζομένων με το συνολικό κόστος τους την 31/12/2017 αναλύεται ως εξής:
31/12/2017

31/12/2016

Μισθωτοί

24

20

Σύνολο Εργαζομένων

24

20

31/12/2017
606.871,00
150.885,57

31/12/2016
652.662,90
141.794,79

13.417,89

66.063,36

771.174,46

860.521,05

Οι αμοιβές προς εργαζομένους αναλύονται στον πίνακα που ακολουθεί:
Ποσά σε €
Αποδοχές Προσωπικού
Εργοδοτικές Εισφορές
Λοιπές Παροχές σε Εργαζομένους
Σύνολο

8.21 Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων
Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.
8.22 Αμοιβές σε μέλη διοικητικών διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων
Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.
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8.23
Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη
Η εταιρεία έχει πραγματοποιήσει τις κατωτέρω συναλλαγές με συνδεμένα μέρη και στο τέλος της χρήσεως έχει τα
κατωτέρω υπόλοιπα απαιτήσεων ή υποχρεώσεων από και προς συνδεμένα μέρη:
31/12/2017
Σωρευτικές πωλήσεις
Πωλήσεις αγαθών
Πωλήσεις υπηρεσιών
Υπόλοιπα υποχρεώσεων τέλους χρήσεως
Υποχρεώσεις από αγορές αγαθών και υπηρεσιών
Λοιπές υποχρεώσεις

31/12/2016

6.500
6.500

500
6.500
7.000

0

5.200

0

5.200

8.24
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον
ισολογισμό
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις
Η Εταιρεία έχει συνάψει μη ακυρώσιμες συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων που αφορούν την ενοικίαση ακινήτων οι
οποίες λήγουν σε διάφορες ημερομηνίες
Οι ελάχιστες πληρωμές ενοικίων λειτουργικών μισθώσεων ακινήτων έχουν ως ακολούθως:
31/12/2017
Έως 1 έτος

60.000,00

Από 1 έως και 5 έτη

300.000,00

Πάνω από 5 έτη

155.000,00

Σύνολο

515.000,00

Εγγυήσεις
Η Εταιρεία εκδίδει εγγυητικές επιστολές προς τρίτους για εξασφάλιση υποχρεώσεων. Οι εκδοθείσες εγγυητικές επιστολές
κατά την 31/12/2017 και 31/12/2016 ανέρχονταν σε € 121.853,00 και € 76.195,00 αντίστοιχα.`
8.25
Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού
Δεν έχουν προκύψει άλλα γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού τα οποία να έχουν σημαντική επίπτωση στις
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

Αθήνα, 10 Ιουλίου 2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2017

28

