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1. Δηλώσεις εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου 

Στην κατωτέρω δήλωση η οποία λαμβάνει χώρα σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 3θ του Ν. 4308/2014, 

προβαίνουν οι ακόλουθοι εκπρόσωποι του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας:  

 ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος του Διοικητικού           

Συμβουλίου 

 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ , Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,  

υπό της ως άνω ιδιότητά μας, ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «LATERN CONSTRUCTION COMPANY SA» (εφεξής «η Εταιρία») 

δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με την παρούσα ότι εξ όσων γνωρίζουμε οι συνημμένες 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 01/01/2017 – 31/12/2017 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν 

από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας και έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο Ν. 

4308 - ΦΕΚ Α 251/24.11.2014. 

 

Αθήνα,31 Μαϊου 2018 

Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος του ΔΣ 

 ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΑΕ 630043 

 

   

 

Αντιπρόεδρος του ΔΣ 

 Μέλος του ΔΣ 

 

 

ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΗ 527055 

 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 

Φ 051329 
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2. Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2017-31/12/2017 

Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, αφορά στην εταιρική χρήση 2017 και είναι 

εναρμονισμένη με τις σχετικές διατάξεις τόσο του κ.ν. 2190/1920. 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

 « LATERN CONSTRUCTION COMPANY SA”  

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

1/1/2017 - 31/12/2017 

 

 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  

 

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας LATERN CONSTRUCTION COMPANY SA παρουσιάζει την Έκθεση του 

για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017. Η Έκθεση 

συντάχθηκε σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Η Εταιρεία καταρτίζει 

οικονομικές καταστάσεις, και σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα . 

Στην παρούσα, περιγράφονται πληροφορίες της Εταιρείας LATERN CONSTRUCTION COMPANY SA , που 

στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα, τη συνολική 

πορεία και τις μεταβολές που επήλθαν κατά την τρέχουσα χρήση, τα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν 

χώρα και την επίδραση αυτών στις οικονομικές καταστάσεις της τρέχουσας χρήσεως, καθώς επίσης 

γίνεται περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που η Εταιρεία ενδέχεται να 

αντιμετωπίσει και αναφορά σε θέματα εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης. 

1. Ανάλυση της εξέλιξης & των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της οντότητας και της θέσης της 

εταιρείας (περίπτωση α και β της παραγράφου 2 του άρθρου 43α του ν.2190/1920 σε συνδυασμό 

με την εγκύκλιο , αρ.πρωτ. : 62784/2017) 

α. Συνοπτική περιγραφή επιχειρηματικού μοντέλου  

Η LATERN CONSTRUCTION COMPANY SA από την ίδρυση της, έχει αναπτυχθεί σε μια μεγάλη και δυναμική 

εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο των κατασκευών κτιρίων. 

Κύριος σκοπός της LATERN CONSTRUCTION COMPANY SA  είναι η εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης 

ανάπτυξης . Για την επίτευξη αυτού του στόχου η Εταιρεία μάχεται για να εξασφαλίσει μια ισορροπημένη 

και σταθερή ανάπτυξη των ανθρωπίνων και τεχνολογικών πόρων. Κύριος στόχος της LATERN 

CONSTRUCION COMPANY SA  είναι να επεκταθεί στην κατασκευή έργων Δημοσίου και ιδιωτικών.  

Η εταιρεία « LATERN CONSTRUCTION COMPANY SA » ιδρύθηκε το 2002 και εδρεύει στην Αθήνα 

(Λεωφ.Αλίμου 100 , 16452 Αργυρούπολη) 

Το κύριο αντικείμενό της είναι : η κατασκευή κτιρίων και τεχνικών έργων. 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο υπηρεσιών στον τομέα των κατασκευών.  
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Πελάτης της είναι κυρίως το Ελληνικό Δημόσιο. 

Η εταιρεία διοικείται από τους :α) Πρωτοψάλτη Κων/νο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος β) Γεωργουλής 

Ιωάννης ,Αντιπρόεδρος γ) Γεωργουλή Ελένη ,μέλος ΔΣ δ) Ανδριοπούλου Κων/να, μέλος ΔΣ εκ των 

οποίων οι α) Πρωτοψάλτης Κων/νος β) Γεωργουλής Ιωάννης και γ) Γεωργουλή Ελένη είναι και μέτοχοι 

(εταίροι) της εταιρείας. 

 

β.Στόχοι,βασικές αξίες και κύριες στρατηγικές 

Στόχοι  

α) Αύξηση του τζίρου, 

β) Βελτίωση του περιθωρίου μικτού και καθαρού κέρδους, 

γ) Επέκταση και στην κατασκευή ιδιωτικών έργων.  

 

Βασικές αξίες 

α) Έντιμη σχέση με τους πελάτες , 

β) Κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον, 

γ) Ευκαιρίες εξέλιξης εργαζομένους. 

 

Κύριες στρατηγικές  

α) Επέκταση εντός της επόμενης τριετίας και στην κατασκευή ιδιωτικών κτιρίων 

 

γ. Αρχές διοίκησης και εσωτερικά συστήματα διαχείρισης 

 

Η διοίκηση της Εταιρείας παρέχει κατεύθυνση, ηγεσία καθώς και ένα κατάλληλο περιβάλλον για τη 

λειτουργία της, ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι διαθέσιμοι πόροι της, δραστηριοποιούνται πλήρως για 

την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών της. Οι πολιτικές της Εταιρείας στα στάδια της λειτουργικής της 

δραστηριότητας δίνουν έμφαση : 

α) Στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών. 

β) Την εφαρμογή διαδικασιών που στηρίζονται σε διαφάνεια και δικαιοσύνη και την καθιέρωση κοινών 

αρχών και κανόνων. 

γ) Σεβασμό στο περιβάλλον. 

Στην Εταιρεία υπάρχουν οι εξής «Κανονισμοί» , οι οποίοι έχουν εγκριθεί από την Διοίκηση της Εταιρείας : 

ISO 9001 : 2015  ,ISO 14001 : 2015 και  ELOT 1801 : 2008/OHSAS1801 : 2007 

 

Η Εταιρεία δεν διαθέτει ανεξάρτητη Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 

ανεξαρτησία και η πλήρης διαφάνεια λειτουργίας της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, η λειτουργία της 

εποπτεύεται από το Δ.Σ. 

 

 

δ. Περιγραφή των προηγούμενων επιδόσεων, της αλυσίδας αξίας και των ενσώματων και άυλων 

περιουσιακών στοιχείων. 

δα) Προηγούμενες επιδόσεις 

 

Κύκλος εργασιών 
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Στην τρέχουσα χρήση 2017 η οποία είναι η 15η χρήση της Εταιρείας παρόλη τη συνέχιση της οικονομικής 

κρίσης και τα δυσμενή οικονομικά μέτρα, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 4.503.237,02  ευρώ 

παρουσιάζοντας αύξηση  κατά 6,6% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2016, η οποία κρίνεται 

ικανοποιητική σε σχέση με την αγορά και τον κλάδο που δραστηριοποιείται η Εταιρεία.  

Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στα 1.229.056,63 ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση  κατά 47,92% σε σχέση με την 

προηγούμενη χρήση που οφείλεται στην μείωση του κόστους .  

 

Άλλες σημαντικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες της χρήσης 2017 : 

 

Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη 761.316,39 ευρώ έναντι κερδών 509.902,22 ευρώ την 

προηγούμενη χρήση 2016 σημειώνοντας αύξηση 251.414,17 ευρώ ή σε ποσοστό κατά 49,31 % . Τα 

καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν στα 526.866,84 ευρώ ενώ αντίστοιχα της προηγούμενης χρήσης 

ανήλθαν σε 355.766,21 ευρώ. 

 

Τα άλλα έσοδα εκμετάλλευσης διαμορφώθηκαν στις 5.040,00 ευρώ, παρουσιάζοντας σταθερότητα. 

 

Το χρηματοοικονομικό κόστος ανήλθε σε 62.322,02 ευρώ μειωμένο  κατά 22,38% συγκριτικά με την 

προηγούμενη χρήση 2016 που ήταν 80.295,60 ευρώ.  

 

Τα Έξοδα διοικητικής λειτουργίας και διάθεσης της εταιρείας ανήλθαν σε € 362.960,85 για το 2017  

έναντι € 245.085,47, για το 2016 παρουσιάζοντας αύξηση 48,1 %. 

 

Ο συνολικός Δανεισμός από € 4.341,45 στις 31/12/2016 περιορίστηκε σε € 4.120,77 στις 31/12/2017 

παρουσιάζοντας μείωση κατά 5,08 % 

 

Τα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα της 31/12/2017 εμφανίζονται μειωμένα κατά 26.814,57 € και 

διαμορφώθηκαν σε 1.135.756,98 € έναντι 1.162.571,55 € την προηγούμενη χρήση.  

  

δβ) « Αλυσίδα αξίας» 

Όλες οι λειτουργίες (κύριες ή υποστηρικτικές ), της Εταιρείας προσπαθούν να προσδώσουν 

«προστιθέμενη αξία» στον πελάτη μας, σε σχέση με την αξία που πήραμε από τον προμηθευτή μας. 

 

 

Δγ) Ενσώματα πάγια & Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 

 

Το 2017, η Εταιρεία διενέργησε τις εξής σημαντικές επενδύσεις: 

α) αγορά ακινήτου  στην οδό Ζαγοράς & Μεσσήνης αξίας 560.000,00 ευρώ και διενέργησε σημαντικές 

βελτιώσεις. 

Αξία ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων  

Η αξία των ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων, καθώς και οι μεταβολές τους το έτος 2017 

φαίνεται στον σχετικό «Πίνακα» του Προσαρτήματος των Οικονομικών Καταστάσεων. 
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Κ.Λ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΚΤΗΣΗΣ
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 

2017

11 ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 4%

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ 102 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 30/12/2010 150.000,00 36.000,00 114.000,00

ΑΚΙΝΗΤΟ ΖΑΓΟΡΑΣ & ΜΕΣΣΗΝΗΣ 11/4/2017 560.000,00 16.800,00 543.200,00

ΣΥΝΟΛΟ  ΛΟΓ. 11 710.000,00 52.800,00 657.200,00

12 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 10%

12.00 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΧΛΟΟΚΟΠΤ.ΜΗΧΑΝΗ 1600W(ΤΔΑ 53891 ΠΡΑΚΤΙΚΕΡ) 17/9/2010 134,96 134,95 0,01

ΗΛΕΚΤ/ΣΗ ΙNVERTER IMPERIA(ΤΔΑ 5482 ΖΕΥΓΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓ.) 20/9/2010 239,84 239,83 0,01

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΚΟΦΤΗΣ Κ1250 15/11/2010 1.500,00 1.368,75 131,25

LAVOR ΥΔΡΟΠΛΥΣΤΙΚΟ (ΤΔΑ 372 ΖΟΥΛΙΑ ΕΠΕ) 1/5/2011 1.138,21 953,25 184,96

3.013,01 2.696,78 316,23

12.02 ΦΟΡΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΦΩΤ.ΜΗΧ.SONY DSC-5650 14/12/2007 113,45 113,45 0,00

12.03 ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ 23/3/2007 113,45 113,44 0,01

ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΗΛΕΣΚ. 11/7/2007 420,17 420,16 0,01

ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ - ΤΡΥΠΑΝΙ 28/8/2007 504,20 504,19 0,01

ΠΛΥΣΤΙΚΟ LAVOR STM150 2100W 28/2/2014 174,80 74,29 100,51

1.212,62 1.112,08 100,54

ΣΥΝΟΛΟ  ΛΟΓ. 12 4.339,08 3.922,31 416,77

13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ  ΜΕΣΑ 12%

13.01 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES ΙΖΜ 3114 6/7/2006 ΠΟΥΛΗΘΗΚΕ 

PORCHE CAYENE ION 3114(TΔΑ 12 Υ.ΠΕ.Α ΑΕ) 1/2/2011 35.000,00 34.999,99 0,01

MERCEDES-BENZ C200  IOZ8576 7/3/2016 11.707,32 2.965,85 8.741,47

46.707,32 37.965,84 8.741,48

13.02 ΑΥΤ/ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ 9/7/2012 5.975,61 4.870,12 1.105,49

21/10/2016 200,00 29,33 170,67

6.175,61 4.899,45 1.276,16

13.09 ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΤΡΑΚΤΕΡ (ΤΔΑ 567 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ) 22/8/2009 3.362,00 3.361,99 0,01

ΣΥΝΟΛΟ  ΛΟΓ. 13 56.244,93 46.227,28 10.017,65

14 ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤ.10%

14.00 ΕΠΙΠΛΑ 

ΕΠΙΠΛΑ 557,91 557,90 0,01

ΞΥΛΙΝΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ Π.ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ ΤΙΜ 5064,5115 19/11/2007 1.483,70 1.483,69 0,01

ΕΠΙΠΛΑ ΤΙΜ 472 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΟΕ 30/11/2007 5.240,00 5.239,99 0,01

ΕΠΙΠΛΑ ΤΙΜ Β301PRAKTIKER HELLAS 7/11/2007 237,97 237,96 0,01

ΕΠΙΠΛΑ ΤΙΜ Γ 273 TEKOM ABETE 13/11/2007 645,62 645,61 0,01

ΕΠΙΠΛΑ ΤΙΜ Γ 274 TEKOM ABETE 13/11/2007 574,66 574,65 0,01

ΕΠΙΠΛΑ ΤΙΜ Γ 331 TEKOM ABETE 19/12/2007 676,80 676,79 0,01

ΕΠΙΠΛΑ ΤΙΜ Δ1611679 ΙΚΕΑ(ΗOUSE MARKET AE) 26/11/2007 211,34 211,33 0,01

ΓΡΑΦΕΙΟ VISA 13/3/2008 273,49 273,48 0,01

ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΤΖΑΜΙ ΜΠΛΙΖ 12/2/2008 600,00 599,99 0,01

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΠΛΑ (ΤΔΑ 3 Ζ-ΣΠΙΝΕ ΕΠΕ) 11/7/2011 2.033,00 2.032,99 0,01

ΕΠΙΠΛΑ ΤΙΜ14 ΑΡΕΤΑΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 4/9/2013 732,00 414,80 317,20

ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ELEGANT 5 TEM 20/9/2016 471,95 58,99 412,96

13.738,44 13.008,17 730,27

14.01 ΣΚΕΥΗ

ΨΥΓΕΙΟ ΕLECTROLUX 60710S(ΤΔΑ 5125 ΣΟΥΛΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ) 26/10/2011 813,00 772,35 40,65

14.02 ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΙΜ 734 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 25/6/2007 600,00 599,99 0,01

ΦΑΞ ΚΧ-FP205 100,00 99,99 0,01

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ (ΤΙΜ 8070 ΚΟΝΙΚΑ ΜΙΝΟΛΤΑ) 4/2/2011 1.500,00 1.499,99 0,01

ΦΩΤ/ΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ  ΚΟΝΙΚΑ ΜΙΝΟΛΤΑ BIZHUB361 2/6/2014 950,00 395,83 554,17

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ LASER SAMSUNG SL-M2675F 8/1/2014 117,89 58,94 58,95

3.267,89 2.654,74 613,15

14.03 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛ.&ΗΛΕΚ.ΣΥΓΡΟΤΗΜΑΤΑ(20%)

H/Y 19/3/2003 596,00 595,99 0,01

H/Y 20/12/2003 1.098,99 1.098,98 0,01

H/Y MULTIRAMA 20/12/2004 915,25 915,24 0,01

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΨΙΛΟΝ 7/5/2006 450,00 449,99 0,01

H/Y ΠΛΑΙΣΙΟ 16/10/2007 978,41 978,40 0,01

ΟΘΟΝΗ 19 TFT 7/8/2008 393,11 393,10 0,01

H/Y TURBO-X B.T.O. 6/8/2008 835,11 835,10 0,01

H/Y TURBO-X B.T.O.(ΤΔΑ 621945 ΠΛΑΙΣΙΟ) 30/5/2011 326,39 326,38 0,01

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ EPSON L X-300 (ΤΔΑ ΠΛΑΙΣΙΟ) 6/9/2011 142,28 142,27 0,01

ΝΒ Ε-MACHINE E442-163G3 5/3/2012 308,13 308,12 0,01

Η/Υ TURBO-X CERBERUS AMD G3595 6/3/2013 601,38 601,37 0,01

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER XEROX PHASER 3250DN 8/1/2014 94,81 80,59 14,22

TURBO -X SPHERE AMD E1790 8/1/2014 616,31 523,86 92,45

TURBO -X FLAME  GT i7n41-810 FHD 23/12/2015 649,59 259,84 389,75

LAPTOP DELL INSPIRON 5559-9666 BSYC662 29/12/2015 730,89 292,36 438,53

LAPTOP TURBO-X STEEL SD 37-412 SSD MTS 27/10/2016 273,39 63,79 209,60

HP Compaq 6005 Pro sff 15/3/2017 174,19 29,03 145,16

HP Compaq 6005 Pro Χ2 220 21/3/2017 162,90 24,43 138,47

DELL OPTIPLEX 990SFF 10/5/2017 315,32 42,04 273,28

9.662,45 7.960,88 1.701,57

14.08 ΤΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΕΣ 10%

ΚΙΝ.ΤΗΛ.BLACKBERRY STORM 9520(T.21402 COSMOTE) 70,92 70,91 0,01

ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ PANASONIC(TΔΑ ΧΑΡ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ) 8/7/2011 3.502,00 3.501,99 0,01

3.572,92 3.572,90 0,02

14.09 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 10%

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ DAEWOO 711,76 711,75 0,01

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ DAEWOO(ΤΔΑ 929010 ΠΡΑΚΤΙΚΕΡ ΕΛΛΑΣ) 7/6/2011 748,37 748,36 0,01

1.460,13 1.460,11 0,02

ΣΥΝΟΛΟ  ΛΟΓ. 14 32.514,83 29.429,15 3.085,68  
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Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής: 

 

16.10 ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 885,00 884,99 0,01

16.13 ΕΞΟΔΑ ΑΥΞ.ΜΕΤΟΧ.ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 100,00 99,99 0,01

16.14 ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝ/ΩΝ 29/12/2010 14.626,00 14.626,00 0,00

ΑΠΥ 58392 ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 19/1/2011 771,44 771,43 0,01

15.397,44 15.397,43 0,01

16.17 ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΙΚΟΔ.(ΤΟΥ 8582 ΑCE HYELLAS) 4/5/2011 1.415,00 1.414,99 0,01

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ (ACE HELLAS) 2/7/2015 147,00 36,75 110,25

1.562,00 1.451,74 110,26

17.944,44 17.834,15 110,29  

 

 

1. Κυριότεροι κίνδυνοι . ( περίπτωση α και β της παραγράφου 2 του άρθρου 43α του  ν. 2190/1920 

σε συνδυασμό με την εγκύκλιο, αρ. πρωτ.: 62784/2017 ) . 

 

Η Εταιρεία παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις έχοντας ως στόχο να περιορίσει όσο το δυνατόν τις 

πιθανές αρνητικές επιπτώσεις οι οποίες μπορεί να προκύψουν από διάφορα γεγονότα.  

 

Οι συνήθεις χρηματοοικονομικοί και λοιποί κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται η Εταιρεία είναι : 

 

α) Αναφορά στην εφοδιαστική αλυσίδα με μνεία στους κύριους προμηθευτές και στους κανόνες 

συνεργασίας μεταξύ τους. 

- Εφοδιαστική αλυσίδα 

 

Οι Βασικοί προμηθευτές της Εταιρείας είναι από την εγχώρια αγορά .Οι κανόνες συνεργασίας μεταξύ 

τους είναι σύμφωνοι με τους συνήθεις όρους της αγοράς. Δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στους 

Προμηθευτές ή άλλες παραβάσεις σε σχέση με τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί , με κάποιους από 

τους Προμηθευτές. 

 

Επίσης δεν υπάρχουν προμηθευτές, η διακοπή της συνεργασίας των οποίων θα έθετε σε κίνδυνο την 

λειτουργία της Εταιρείας . 

 

- Κίνδυνος απαξίωσης αποθεμάτων  

Στην εταιρεία δεν υπάρχει κίνδυνος απαξίωσης αποθεμάτων γιατί αφορούν υλικά που 

χρησιμοποιούνται στις κατασκευές κτιρίων. 

 

- Ασφάλιση αποθεμάτων  

Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο και τις 

ενδεχόμενες ζημιές λόγω απώλειας αποθεμάτων από φυσικές καταστροφές ή από παρόμοια συναφή 

αίτια και η Εταιρεία έχει ασφαλισμένο το σύνολο της αξίας των αποθεμάτων της. 
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β) Μελλοντικές προοπτικές και πως αυτές επηρεάζονται από το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο. 

 

- Κίνδυνος Μείωσης της ζήτησης. 

Η παρατεταμένη ύφεση στην Ελλάδα και οι διαρκείς αναπροσαρμογές των οικονομικών δεδομένων, 

συντελούν στην συντήρηση ενός αβέβαιου οικονομικού περιβάλλοντος . Η Εταιρεία παραμένει προς 

το παρόν σταθερή παρά το γενικότερο κλίμα οικονομικής ύφεσης και προσπαθεί να δημοπρατεί έργα 

με καλύτερα ποσοστά κέρδους και ταυτόχρονα προσπαθεί να διατηρεί την « ελαστικότητα » των 

δαπανών της. 

 

- Κίνδυνος αλλαγής του Κανονιστικού Πλαισίου. 

Η Εταιρεία δρα μέσα στο Κανονιστικό πλαίσιο που ορίζει η Νομοθεσία και ισχύει γενικά για τις 

Επιχειρήσεις. Επίσης η Εταιρεία κατέχει τις εξής ειδικές άδειες : 

  

α) Άδεια Γ’ τάξεως τεχνικής εταιρείας. 

 Σημειώνεται ότι η άδεια αυτή δεν απειλείται με κατάργηση  

 

- Λειτουργικός/Ρυθμιστικός κίνδυνος. 

Ενδεχόμενες τροποποιήσεις του ρυθμιστικού και νομοθετικού πλαισίου, η εφαρμογή των προβλέψεων 

του Μνημονίου κ.λπ, ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στη λειτουργία, στην οικονομική 

κατάσταση, τα λειτουργικά αποτελέσματα και τη ρευστότητα της Εταιρείας 

 

γ) Λοιποί κίνδυνοι οι οποίοι σχετίζονται με την δραστηριότητα ή τον κλάδο που η εταιρεία 

αναπτύσσεται. 

 

- Κίνδυνοι που σχετίζονται με τον κλάδο που δραστηριοποιείται η Εταιρεία. 

Δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι κίνδυνοι για τον κλάδο πέρα από αυτούς που ισχύουν για το σύνολο της 

Αγοράς. 

- Κίνδυνος Ρευστότητας. 

 

Η Εταιρεία διατηρεί υψηλά ταμειακά διαθέσιμα, που υπερβαίνουν το σύνολο της έκθεσής του σε 

δανεισμό ενώ παράλληλα διατηρεί εγκεκριμένα πιστωτικά όρια από πιστωτικά ιδρύματα, ώστε να 

διασφαλίζεται έτι περαιτέρω από τον κίνδυνο ρευστότητας. Η Εταιρεία χαίρει υψηλής αξιοπιστίας 

τόσο έναντι των Τραπεζών, όσο και έναντι των προμηθευτών του, λόγω της 15ετους παρουσίας της 

και πλέον δυναμικής πορείας του στην ελληνική αγορά. 

 

- Πιστωτικός Κίνδυνος. 

 

Η έκθεση της Εταιρείας στον πιστωτικό κίνδυνο αφορά κυρίως σε καθυστερήσεις εξόφλησης των 

απαιτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο. 
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- Κίνδυνος αύξησης των επιτοκίων. 

 

Η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τις ανάγκες 

χρηματοδότησης της Εταιρείας, αλλά επειδή η εξάρτηση της Εταιρείας από τραπεζικό δανεισμό είναι 

ιδιαίτερα περιορισμένη, δεν υφίσταται σημαντικός επιτοκιακός κίνδυνος  

 

- Συναλλαγματικός κίνδυνος. 

 

Δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος συναλλαγματικών ισοτιμιών καθώς η Εταιρεία δραστηριοποιείται 

κυρίως στην Ελληνική αγορά και τιμολογεί σε Ευρώ. Επιπλέον όλες οι δανειακές υποχρεώσεις είναι 

σε Ευρώ. 

- Κίνδυνος τιμής 

Δεν υπάρχει. 

 

- Διάφοροι ειδικοί κίνδυνοι. 

Δεν υπάρχουν. 

2. Περιβαλλοντικά ζητήματα (περίπτωση α και β της παραγράφου 2 του άρθρου 43α του ν. 

2190/1920 σε συνδυασμό με την εγκύκλιο, αρ. πρωτ.: 62784/2017 ) . 

 

Η εταιρεία, αναγνωρίζει τις υποχρεώσεις της απέναντι στο περιβάλλον και της ανάγκης συνεχούς 

βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεών της, έτσι ώστε να επιτυγχάνει μια ισορροπημένη οικονομική 

ανάπτυξη σε αρμονία με την προστασία του περιβάλλοντος. Η περιβαλλοντική πολιτική της, εστιάζεται 

στα ακόλουθα: 

 Διαρκή ενημέρωση του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος  

 Εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. 

 

 

α) Πραγματικές και δυνητικές επιπτώσεις της οντότητας στο περιβάλλον 

 

Η Εταιρεία λόγω του αντικειμένου της δεν δημιουργεί  απορρίμματα τα οποία να επιβαρύνουν το 

περιβάλλον. 

β) Γνωστοποίηση σχετικά με τις διαδικασίες που εφαρμόζει η οντότητα για την πρόληψη και τον 

έλεγχο της ρύπανσης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από διάφορους παράγοντες  

  

Ενεργειακή χρήση :  
Η Εταιρεία καταναλώνει ενέργεια μόνο από πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος  

Άμεση και έμμεση έκκληση ατμοσφαιρικών ρύπων : 

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση   

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2190/year/1920/article/43α/paragraph/2
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2190/year/1920/article/43α
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Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη μεταφορά ή από τη χρήση και τη διάθεση των προϊόντων και των 
υπηρεσιών :  
Η Εταιρεία, λόγω του αντικειμένου της δεν επιβαρύνει ιδιαίτερα το περιβάλλον κατά την μεταφορά-
χρήση και διάθεση των προϊόντων-εμπορευμάτων-υπηρεσιών της . 

γ) Αναφορά στην ανάπτυξη των πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών εφόσον υπάρχουν. 
Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση  

 
 
4. Εργασιακά ζητήματα ( περίπτωση α και β της παραγράφου 2 του άρθρου 43α του ν. 2190/1920 
, σε συνδυασμό με την εγκύκλιο, αρ. πρωτ.: 62784/2017 ) . 
 
 

Η προώθηση των ίσων ευκαιριών και η προστασία της διαφορετικότητας αποτελούν βασικές αρχές της 

Εταιρείας. Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν κάνει διακρίσεις στην πρόσληψη/ επιλογή, στις αποδοχές, στην 

εκπαίδευση, την ανάθεση εργασιακών καθηκόντων ή σε οποιεσδήποτε λοιπές εργασιακές 

δραστηριότητες. Οι παράγοντες που αποκλειστικά λαμβάνονται υπόψη είναι η εμπειρία, η 

προσωπικότητα, η θεωρητική κατάρτιση, τα προσόντα, η αποδοτικότητα και οι ικανότητες του ατόμου.  

Η Εταιρεία παροτρύνει και συνιστά σε όλους τους εργαζομένους αυτής να σέβονται τη διαφορετικότητα 

κάθε υπαλλήλου ή προμηθευτή ή πελάτη της Εταιρείας και να μην αποδέχονται οποιαδήποτε συμπεριφορά 

που ενδέχεται να δημιουργεί διακρίσεις οποιασδήποτε μορφής. 

 

Η πολιτική της Εταιρείας, στον τομέα αυτό, στηρίζεται στις Κατευθυντήριες Αρχές του ΟΟΣΑ ή του 

Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO). 

 

α) Πολιτική διαφοροποίησης και ίσων ευκαιριών (ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας, μειονεκτικότητας ή 

και άλλων πτυχών). 

 

Η εταιρεία το 2017 απασχόλησε 8 εργαζομένους και περίπου 40 εργατοτεχνίτες διαφορετικών φύλων και 

ηλικιών και πάγια πολιτική της Εταιρείας είναι η παροχή ίσων ευκαιριών στους εργαζόμενους, 

ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας, μειονεκτικότητας ή και άλλων πτυχών .  

 

Οι σχέσεις της Εταιρείας με το προσωπικό της είναι άριστες και δεν παρουσιάζονται εργασιακά 

προβλήματα. 

β) Σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζόμενων και συνδικαλιστική ελευθερία. 

 

Η Εταιρεία σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων και τηρεί την εργατική Νομοθεσία.            Στην 

χρήση 2017 σε έλεγχο που έγινε από την υπηρεσία  ΕΦΚΑ Καλαμάτας  καταλογίστηκαν οι εξής 

παραβάσεις:   Δεν πληρώθηκαν οι  αναλογούσες εισφορές . Η εταιρεία αφού έλαβε υπόψη, τις 

παρατηρήσεις του ελέγχου, προέβη στις απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις, ώστε στο μέλλον να μην 

επαναληφθεί παρόμοιο φαινόμενο. 

Στην εταιρεία δεν υπάρχει σωματείο των εργαζομένων. 

 

γ) Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2190/year/1920/article/43α/paragraph/2
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Η ασφάλεια στην εργασία για τους εργαζομένους αποτελεί κυρίαρχη προτεραιότητα και απαραίτητη 

προϋπόθεση στην λειτουργία της Εταιρείας. 

Η εταιρεία διατηρεί σε όλους τους χώρους εργασίας υλικά ( φάρμακα, επιδέσμους κ.λπ ) «πρώτων 

βοηθειών » 

Η εταιρεία διαθέτει « τεχνικό ασφαλείας», σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, Η εταιρεία den διαθέτει 

« ιατρό εργασίας». 

 

δ) Συστήματα εκπαίδευσης, τρόπος προαγωγών κτλ. 

Οι διαδικασίες επιλογής και πρόσληψης προσωπικού, γίνονται με βάση τα απαιτούμενα για την θέση 

προσόντα και χωρίς διακρίσεις. Η εταιρεία στελεχώνεται από έμπειρο και ικανό ανθρώπινο δυναμικό με 

πλήρη γνώση του αντικειμένου εργασιών έτοιμο να ανταποκριθεί με ευαισθησία και επαγγελματισμό στις 

νέες οικονομικές συνθήκες και απαιτήσεις του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος του κλάδου που 

δραστηριοποιείται. 

Η Εταιρεία εκπαιδεύει συστηματικά όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων της, είτε με εσωτερικά  είτε με  

εξωτερικά  σεμινάρια . 

Ο τρόπος προαγωγών, είναι με βάση την αξιολόγηση του προϊσταμένου του τμήματος και της Διοίκησης. 

Για τα ανωτέρω δεν υπάρχουν γραπτές διαδικασίες. 

 

5. Χρηματοοικονομικοί (ΧΔΕ) & μη χρηματοοικονομικοί δείκτες επιδόσεων (ΜΧΔΕ) και πρόσθετες 

εξηγήσεις . (περίπτωση γ της παραγράφου 2 του άρθρου 43α του ν. 2190/1920).  

 

α) Χρηματοοικονομικοί (ΧΔΕ) και μη χρηματοοικονομικοί δείκτες. 

Χρηματοοικονομικοί δείκτες, που δείχνουν την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας είναι : 

   

α. Οικονομικής Διαρθρώσεως   2017 2016 

1. 
Κυκλοφορούν» ενεργητικό 

% 
    80,97    95,53 

Σύνολο ενεργητικού     

2. 
Ίδια κεφάλαια                

% 
  200,54  157,16 

Σύνολο υποχρεώσεων     

3. 
Ίδια κεφάλαια               

% 
  351,05   1374,39 

Πάγιο ενεργητικό     

4. 
«Κυκλοφορούν» ενεργητικό       

% 
  243,35  245,67 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις     

5. 
Κεφάλαιο κινήσεως      (*)     

% 
   58,93    59,32 

«Κυκλοφορούν» ενεργητικό     

          

β. Αποδόσεως και Αποδοτικότητας      2017 2016 

6. 
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων 

% 
 29,81  25,16 

Ίδια κεφάλαια     

7. Μικτά αποτελέσματα                             %  27,29  19,68 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2190/year/1920/article/43α/paragraph/2
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Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών     

8. 

Μικτά αποτελέσματα                                    

% 

 37,54  24,50 

Κόστος πωλήσεων αποθεμάτων και 

υπηρεσιών     

9. 

Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών 

% 

 176,36  208,37 

Ίδια κεφάλαια     

Μέσος όρος αποθεμάτων περιόδου     

          

 

 

 

     

γ. Διαχειριστικής Πολιτικής   2017 2016 

10. 

Απαιτήσεις από πελάτες              

                            Χ 360 = 

ημέρες 

 2748,61  3441,62 

Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών με 

πίστωση 
    

11. 

Απαιτήσεις από πωλήσεις αποθεμάτων & 

υπηρεσιών Χ 360 = 

ημέρες 
 2748,61  3441,62 

Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών     

          

 (*) Για τον προσδιορισμό του κεφαλαίου κινήσεως αθροίζονται τα κονδύλια του κυκλοφορούντος 

ενεργητικού ( «αποθέματα», «απαιτήσεις», «χρεόγραφα» και «διαθέσιμα») . Από το άθροισμα αυτό 

αφαιρείται το άθροισμα των κονδυλίων «βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις» του παθητικού . Η διαφορά (+ 

ή -) απεικονίζει το κεφάλαιο κινήσεως κάθε οικονομικής μονάδας στο τέλος της περιόδου 

προσδιορισμού του. 

 

β) Μη χρηματοοικονομικοί δείκτες επιδόσεων (ΜΧΔΕ). 

Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί, τέτοιου είδους δείκτες. 

 

γ) Αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις.  

Δεν υπάρχουν σημαντικά ή ιδιαίτερα κονδύλια, τα οποία να χρήζουν ιδιαίτερης ανάλυσης ή σχολιασμού, ( 

πρόσθετες εξηγήσεις) πέρα των πληροφοριών που παρέχονται στις Οικονομικές Καταστάσεις. 

 

6. Προβλεπόμενη εξέλιξη της οντότητας (περίπτωση α της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του ν. 

2190/1920 ) . 

 Αν και η Εταιρεία στην χρήση του 2017 δραστηριοποιήθηκε σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον στην 

ήδη επιβαρυμένη ελληνική οικονομία, η Διοίκηση κατάφερε με την ορθή διαχείριση να επιτύχει τους 

στόχους της. 

Αν και το 2018 φαίνεται ότι θα είναι εξίσου δύσκολη χρονιά καθώς η οικονομική κρίση που υπάρχει στην 

χώρα δεν αναμένεται ότι μπορεί να ξεπεραστεί γρήγορα, η Εταιρεία θα συνεχίσει να ασκεί προσεκτική 

οικονομική πολιτική έτσι ώστε να περιορίσει τους κινδύνους.  

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2190/year/1920/article/43α/paragraph/3
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7. Δραστηριότητα της Εταιρείας στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης  ( περίπτωση β της 

παραγράφου 3 του άρθρου 43α του ν. 2190/1920 ) . 

 

Η εταιρεία δεν πραγματοποίησε δαπάνες ή επενδύεις στον τομέα «ερευνών και ανάπτυξης» στη χρήση 

2017. 

8. Πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην 

παράγραφο 9 του άρθρου 16 του ΚΝ.2190/1920. (περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 

43α του ν. 2190/1920 ) . 

 

   Δεν αποκτήθηκαν «ίδιες μετοχές », κατά την διάρκεια της χρήσης 2017. 

9. Υποκαταστήματα της Εταιρείας.  (περίπτωση δ της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του ν. 

2190/1920  ) . 

    

   Η εταιρεία δεν διατηρεί υποκαταστήματα. 

10.Χρήση «χρηματοπιστωτικών μέσων». (περίπτωση ε της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του ν. 

2190/1920 ) . 

 

    Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί «χρηματοπιστωτικά μέσα» 

 

 

Αθήνα, 20 Μαϊου  2018 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα Μέλη 

 

 

 

Γεωργουλή Ελένη 

Ανδριοπούλου Κων/να 

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.  

 

 

 

Γεωργουλής Ιωάννης 

 

 

 

O Πρόεδρος & Διευθύνοντας 

Σύμβουλος του Δ.Σ. 

 

 

Πρωτοψάλτης Κων/νος 
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3. Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της εταιρείας «LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.» 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Γνώμη με Επιφύλαξη  

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «LATERN CONSTRUCTION 

COMPANY S.A.» (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2017, 

την κατάσταση αποτελεσμάτων, 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 «LATERN CONSTRUCTION 

COMPANY S.A.» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση 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. Στους λογαριασμούς  του Ενεργητικού «Εμπορικές Απαιτήσεις», «Λοιπές Απαιτήσεις» και « 

Προκαταβολές για Αποθέματα» περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση από την 

προηγούμενη χρήση, συνολικού ποσού ευρώ 92 χιλ.. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που 

προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν έχει διενεργηθεί ισόποση απομείωση επί των 

απαιτήσεων αυτών. Λόγω του γεγονότος αυτού η συνολική αξία των λογαριασμών «Εμπορικές 

Απαιτήσεις», «Λοιπές Απαιτήσεις» και « Προκαταβολές για Αποθέματα», τα ίδια κεφάλαια και τα 

αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων εμφανίζονται αυξημένα κατά το ποσό αυτό. 

2. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές 

για τις χρήσεις 2012 έως 2017. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν 

έχουν καταστεί οριστικά. Η Εταιρεία 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. 

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 
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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. 

 

 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. 
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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 «LATERN CONSTRUCTION 

COMPANY S.A.» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει  ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση 

Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

 

γ) Στο λογαριασμό «Λοιπές απαιτήσεις»  περιλαμβάνεται και ποσό ευρώ 950 χιλ. που έχει δοθεί σε  

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το οποίο εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 

23α του κωδ. Ν. 2190/1920. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

           
 

          BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. 

          Λ. Μεσογείων 449, Αγ. Παρασκευή 

          ΑΜ ΣΟΕΛ: 173 

   

Αγ. Παρασκευή, 04 Ιουλίου 2018 

Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια 

 

 

Μαρία Α. Λυμπέρη 

ΑΜ ΣΟΕΛ: 52761 
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4. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

Οι συνημμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01/2017 - 31/12/2017 είναι 

εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «LATERN CONSTRUCTION COMPANY SA» την 

09/05/2018 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση http://laternconstructionsa.gr.  
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Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης ή Ισολογισμός 

B.1.1:Ισολογισµός - Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 
(χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) 

 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2017 - 31/12/2017
 

Σηµειώσεις 2017 2016
 

 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

Ενσώµατα πάγια 
 

Ακίνητα 657.200,00 120.000,00 

Μηχανολογικός εξοπλισµός 416,77 698,07 

Λοιπός εξοπλισµός 13.103,28 18.562,28 

Σύνολο 670.720,05 139.260,35 

Αυλα πάγια στοιχεία   
Λοιπά άυλα 110,29 124,99 

Σύνολο 110,29 124,99 

        Προκαταβολές και µη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή                                                                    48.485,30                             0,00 

 
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

 

Χρεωστικοί τίτλοι 797,30 797,30 

Λοιπά 8.070,05 8.070,05 

Σύνολο 8.867,35 8.867,35 

Σύνολο µη κυκλοφορούντων 728.182,99 148.252,69
 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

Αποθέµατα 
 

Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά 177.230,33 420.404,49 

Προκαταβολές για αποθέµατα 168.081,38 157.404,88 

Σύνολο 345.311,71 577.809,37 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές   
Εµπορικές απαιτήσεις 343.824,05 403.712,31 

Λοιπές απαιτήσεις 1.273.685,73 1.023.780,05 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 1.135.756,98 1.162.571,55 

Σύνολο 2.753.266,76 2.590.063,91 

Σύνολο κυκλοφορούντων 3.098.578,47 3.167.873,28 

Σύνολο ενεργητικού 3.826.761,46 3.316.125,97 

Καθαρή θέση   

Καταβληµένα κεφάλαια 

Κεφάλαιο 

 
500.000,00 

 
500.000,00 Σύνολο 500.000,00 500.000,00 

Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέο 

Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού 

 
160.882,60 

 
134.539,26 Αποτελέσµατα εις νέο 1.892.603,09 1.392.079,59 

Σύνολο 2.053.485,69 1.526.618,85 

Σύνολο καθαρής θέσης 2.553.485,69 2.026.618,85 

Υποχρεώσεις   
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις   

Τραπεζικά δάνεια 4.120,77 4.341,45 

Εµπορικές υποχρεώσεις 482.753,28 669.075,52 

Φόρος εισοδήµατος 181.093,85 69.737,00 

Λοιποί φόροι και τέλη 100.573,24 19.747,75 

Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης 21.406,24 5.965,88 

Λοιπές υποχρεώσεις 483.328,39 519.139,52 

Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 0,00 1.500,00 

Σύνολο 1.273.275,77 1.289.507,12 

Σύνολο υποχρεώσεων 1.273.275,77 1.289.507,12  

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 3.826.761,46 3.316.125,97  
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Κατάσταση Αποτελεσμάτων 

B.2.1:Κατάσταση Αποτελεσµάτων κατά λειτουργία 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2017 - 31/12/2017 
 

Σηµειώσεις 2017 2016
 

Κύκλος εργασιών(καθαρός)                                                                                                                          4.503.237,02                4.222.909,98

Κόστος πωλήσεων -3.274.180,39 -3.392.031,29

Μικτό αποτέλεσµα                                                                                                                                       1.229.056,63                  830.878,69

Λοιπά συνήθη έσοδα 5.040,00 5.040,00

                                                                                                                                               1.234.096,63                  835.918,69 

Έξοδα διοίκησης                                                                                                                                           -362.960,85                 -245.085,47 

Έξοδα διάθεσης                                                                                                                                                         0,00                             0,00 

Λοιπά έξοδα και ζηµιές                                                                                                                                     -30.709,15                     -2.282,06 

Αποµειώσεις περιουσιακών στοιχείων(καθαρό ποσό)                                                                                            -16.800,00                             0,00 

Κέρδη & ζηµιές από διάθεση µη κυκλοφορούντων στοιχείων                                                                                           0,00                             0,00 

Κέρδη & ζηµιές από επιµέτρηση στην εύλογη αξία                                                                                                         0,00                             0,00 

Έσοδα συµµετοχών και επενδύσεων                                                                                                                            0,00                             0,00 

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

Λοιπά έσοδα και κέρδη 0,00 1.646,66

Αποτελέσµατα προ τόκων και φόρων                                                                                                                823.626,63                  590.197,82 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα                                                                                                                           11,78                             0,00

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα -62.322,02 -80.295,60

Αποτέλεσµα προ φόρων                                                                                                                                  761.316,39                  509.902,22

Φόροι εισοδήµατος 

Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους 

-234.449,55 

526.866,84 

-154.136,01 

355.766,21 
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Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης 

Δεν έχει εφαρμογή στην εταιρία. 

Κατάσταση Χρηματοροών 

Δεν έχει εφαρμογή στην εταιρία. 

Επεξηγηματικές σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

1. Γενικές πληροφορίες 

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1/1/2017 - 31/12/2017 περιλαμβάνουν τις 

εταιρικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της LATERN CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ & ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής η «Εταιρεία»). 

Η Εταιρία «LATERN CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

ΛΑΤΟΜΙΚΗ & ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » με το διακριτικό τίτλο LATERN CONSTRUCTION COMPANY SA, που 

αποδίδεται ξενόγλωσσα και για τις μετά της αλλοδαπής σχέσεις και συναλλαγές σε πιστή μετάφραση 

«LATERN CONSTRUCTION COMPANY SA », έχει συσταθεί με την υπ’ αριθμ. 28932/02 απόφαση του 

Νομάρχη Αθηνών, με την οποία δόθηκε άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της (Φ.Ε.Κ. 

Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 12243/6 Δεκεμβρίου 2002). Η Εταιρία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Α.Ε. ή 

Ε.Π.Ε της Νομαρχίας Αθηνών με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.124109801000 [και Μ.Α.Ε 52752/01/Β/02/517]. 

Τα γραφεία της Εταιρίας βρίσκονται στην Λεωφ.Αλίμου 100, τηλ. 210-9955752 και έδρα της είναι ο 

Δήμος Αργυρούπολης. Η διάρκεια της Εταιρίας έχει οριστεί σε 50 έτη από την 24/9/2002, και λήγει 

την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 24/9/2052. 

Σκοπός της Εταιρίας είναι : 

1)Η ανάλυψη και κατασκευή Δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων στο εσωτερικό και εξωτερικό 

κάθε μορφής και φύσεως ακόμη και έργων που απαιτούν ειδικά πτυχία ή την εγγραφή της εταιρίας σε 

ειδικούς καταλόγους 

2)Οι οποιεσδήποτε φύσεως οικοδομικές επιχειρήσεις στα ιδιόκτητα οικόπεδα ή αλλότρια είτε δια 

λογαριασμό,είτε για λογαριασμό τρίτων με αντιπαροχή και πώληση και εκμετάλλευση αυτών. 

3)Η τεχνική και οικονομική μελέτη πάσης φύσεως τεχνικών έργων. 

4)Η τουριστική αξιοποίηση εκτάσεων ή κτισμάτων και πώλησητων εκτάσεων αυτών,η εκμετάλλευση 

αυτών για λογαριασμό τρίτων,καθώς και χώρων αναψυχής,εστιατορίων,κέντρων 

διασκεδάσεως,Ξενοδοχειακών και Τουριστικών εγκαταστάσεων γενικά. 

5)Η εκμετάλλευση κάθε μορφής λατομείων και ορυχείω.Η εξόρυξη λίθων,ογκολίθων και διασκευή 

τους,η παραγωγή προϊόντων τριβής μαρμάρων,άσφαλτο μίγματος και σκυροδέματος. 

6)Η κατασκευή μεταλλικών κτιρίων,μεταλλικών κατασκευώνκαθώς και η αναπαλαίωση κτιρίων. 

7)Η άσκηση συναφούς εμπορικής δραστηριότηταςόπως και εργοληπτικής που απορρέει ή οπωσδήποτε 

συνδέεται με άλλες δραστηριότητες που αναφέρονται παραπάνω,η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα και 

εμπορικών επιχειρήσεων όπως επίσης και η συμμετοχή στις άλλες συναφείς επιχειρήσεις και η 

εκτέλεση κάθε άλλης ομοειδούς ή συναφούς σύμφωνα με το εταιρικό σκοπό της εργασίας για την 

οποία θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο. 

8) Να ασκεί οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετικά με την παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής   
    ενέργειας. 
9) Χονδρικό εμπόριο άλλων ηλεκτρικών λαμπτήρων και φωτιστικών εξαρτημάτων. 
10) Λιανικό εμπόριο άλλων ηλεκτρικών λαμπτήρων και φωτιστικών εξαρτημάτων. 
11) Υπηρεσίες επισκευής φωτιστικών ειδών. 
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12) Χονδρικό εμπόριο προμήθειας διαφόρων ειδών γενικά προς το Δημόσιο,Νομικά Πρόσωπα 

Δημοσίου Δικαίου,Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης,νοσοκομεία,δημοτικά κλπ κοινωφελή ή όχι 

ιδρύματα και καταστήματα. 

13) Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ειδών γενικά προς το Δημόσιο, Νομικά 

Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ,νοσοκομεία, δημοτικά κλπ 

κοινωφελή ή όχι ιδρύματα και καταστήματα. 

Βάσει των κριτηρίων του άρθρου 2 του Ν. 4308/2014 συγκαταλέγεται στις μικρές οντότητες. 

2. Οι σημαντικές λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί η Εταιρία 

2.1. Πλαίσιο κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων  

 Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας με ημερομηνία 31/12/2017, που καλύπτουν την περίοδο από 

1η Ιανουαρίου 2017 έως 31η Δεκεμβρίου 2017, είναι σύμφωνες με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 

(Ε.Λ.Π), όπως αυτά προδιαγράφονται από τον Ν. 4308/2014, έχουν συνταχθεί με βάση τις θεμελιώδεις 

παραδοχές του δουλευμένου (accrual basis) και της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern).  

Οι λογιστικές πολιτικές είναι συνεπής με την προηγούμενη περίοδο που έληξε την 31/12/2016. Η 

αναγνώριση και η επιμέτρηση των στοιχείων της χρηματοοικονομικής θέσης [ή του ισολογισμού] και 

της κατάστασης αποτελεσμάτων γίνεται με σύνεση και ξεχωριστά για κάθε στοιχείο ενώ συμψηφισμοί 

μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ή μεταξύ εξόδων και εσόδων δεν επιτρέπονται, 

εκτός εάν τέτοιος συμψηφισμός προβλέπεται από τον ν. 4308/2014. 

2.2. Πρώτη εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων 

Ημερομηνία μετάβασης της Εταιρίας στα ΕΛΠ αποτελεί η 1η Ιανουαρίου 2015. Οι τελευταίες 

οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονταν από το Ελληνικό 

Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ. ν. 2190/1920 (όπως 

ίσχυαν πριν την εφαρμογή του ν. 4308/2014) συντάχθηκαν και δημοσιεύθηκαν για την περίοδο από 

την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2014 (χρήση 2014).  

Από την 1η Ιανουαρίου 2015 και εφεξής, η Εταιρία συντάσσει τις οικονομικές της καταστάσεις 

σύμφωνα και με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014. 

2.3. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων 

Οι συνημμένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο 

της Εταιρίας στις 09 Μαϊου 2018. 

2.4. Βασικές λογιστικές αρχές 

Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

και τις οποίες συστηματικά εφαρμόζει η Εταιρία είναι οι ακόλουθες: 

2.4.1. Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία  

Τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στο κόστος κτήσεως, 

μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις καθώς και τις πιθανές σωρευμένες ζημιές απομείωσης. Το κόστος 

κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. 

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσώματων παγίων ή 

ως ξεχωριστό πάγιο μόνο κατά την έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά 

οφέλη που αναμένεται να εισρεύσουν από την χρήση του παγίου στοιχείου και το κόστος τους μπορεί 

να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται σε αποτελεσματικούς 

λογαριασμούς όταν αυτές πραγματοποιούνται. 
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Οι αποσβέσεις των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων αρχίζουν όταν είναι έτοιμα για τη χρήση για 

την οποία προορίζονται και υπολογίζονται με βάση τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης κατά τη 

διάρκεια της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής τους. 

Τα γήπεδα – οικόπεδα καθώς και τα πάγια που βρίσκονται στο στάδιο κατασκευής τους (υπό 

εκτέλεση) δεν αποσβένονται. Βελτιώσεις σε μισθωμένα ακίνητα αποσβένονται με βάση τη διάρκεια της 

μίσθωσης. 

Η διοίκηση της Εταιρίας εξετάζει σε περιοδική βάση τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία προκειμένου 

να διαπιστώσει εάν υφίσταται πιθανή απομείωση της αξίας τους. Αν υπάρχει ένδειξη ότι η λογιστική 

αξία ενός ενσώματου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία του και εκτιμάται ότι η 

απομείωση είναι μόνιμου χαρακτήρα, σχηματίζεται πρόβλεψη για ζημιά από απομείωση προκειμένου η 

λογιστική αξία του παγίου να απεικονίζει την ανακτήσιμη αξία του.  

Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία διαγράφονται από τον ισολογισμό όταν διατίθενται ή όταν δεν 

αναμένονται μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρήση ή τη διάθεσή τους. 

Κέρδη ή ζημιές που προκύπτουν από την απόσυρση ή διάθεση ενσώματων περιουσιακών στοιχείων 

προσδιορίζονται με βάση τη διαφορά μεταξύ του εκτιμώμενου καθαρού προϊόντος από τη διάθεση και 

της λογιστικής αξίας (αναπόσβεστης) του περιουσιακού στοιχείου και καταχωρούνται ως έσοδα ή 

έξοδα στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

2.4.2. Ασώματα περιουσιακά στοιχεία   

Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται μόνο όταν πιθανολογείται ότι τα μελλοντικά οικονομικά 

οφέλη που συνδέονται με αυτά θα εισρεύσουν στην επιχείρηση και το κόστος τους μπορεί να 

αποτιμηθεί αξιόπιστα. Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αρχικά καταχωρούνται στο κόστος απόκτησης 

τους που περιλαμβάνει τη τιμή αγοράς τους, τους εισαγωγικούς δασμούς, τους μη επιστρεπτέους 

φόρους αγοράς και κάθε άμεσα αποδοτέα δαπάνη που απαιτείται για να φέρει το άυλο στοιχείο σε 

χρήση. Μετά την αρχική καταχώρηση τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στο κόστος τους 

μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις δαπάνες απομείωσης της αξίας του. 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται σύμφωνα με την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους με την 

σταθερή μέθοδο. Αν ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο έχει αόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένεται αλλά 

υπόκειται σε έλεγχο απομείωσης συγκρίνοντας τα ανακτήσιμα ποσά του με τη λογιστική του αξία 

ετησίως και όποτε υπάρχει ένδειξη ότι το άϋλο μπορεί να έχει υποστεί απομείωση αξίας. Όταν η 

ωφέλιμη ζωή που δεν μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα υπόκεινται σε απόσβεση, με περίοδο 

απόσβεσης τα δέκα (10) έτη. 

2.4.2.1. Δαπάνες ανάπτυξης 

Οι δαπάνες ανάπτυξης αναγνωρίζονται ως περιουσιακό στοιχείο όταν και μόνον όταν, πληρούνται 

όλες οι κατωτέρω προϋποθέσεις: 

o Υπάρχει πρόθεση και τεχνική δυνατότητα εκ μέρους της οντότητας να ολοκληρώσει τα σχετικά 

στοιχεία, ούτως ώστε να είναι διαθέσιμα προς χρήση ή διάθεση, 

o Εκτιμάται ως σφόδρα πιθανό ότι τα στοιχεία αυτά θα αποφέρουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη 

και 

o Υπάρχει αξιόπιστο σύστημα επιμέτρησης των αποδοτέων σε αυτά ποσών κόστους.  

Σε κάθε άλλη περίπτωση, η σχετική δαπάνη αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων 

της περιόδου. 
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2.4.2.2. Υπεραξία  

Η υπεραξία αντιπροσωπεύει τη διαφορά μεταξύ του τιμήματος για την απόκτηση μέρους ή του 

συνόλου μιας οντότητας και του αθροίσματος της εύλογης αξίας των εξατομικεύσιμων καθαρών 

περιουσιακών στοιχείων. Θετική υπεραξία αντιπροσωπεύει μελλοντικά οικονομικά οφέλη που 

προκύπτουν από περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν μπορούν να εξατομικευθούν και να 

αναγνωριστούν ξεχωριστά κατά την εξαγορά μιας οντότητας. Αρνητική υπεραξία συνήθως υποδηλώνει 

αγορά σε τιμή ευκαιρίας.  

Η υπεραξία με απεριόριστη ζωή δεν υπόκεινται σε απόσβεση, αλλά υπόκειται σε ετήσιο έλεγχο 

απομείωσης της αξίας. Όταν η ωφέλιμη ζωή δεν μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα τότε υπόκειται σε 

απόσβεση, με περίοδο απόσβεσης τα δέκα (10) έτη. 

2.4.3. Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 

Όλες οι συμμετοχές καταχωρούνται αρχικά στο κόστος, το οποίο περιλαμβάνει έξοδα αγοράς που 

σχετίζονται με την επένδυση.  

2.4.4. Δάνεια και απαιτήσεις 

Περιλαμβάνουν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού με σταθερές ή 

προσδιορισμένες πληρωμές, τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές. Στην κατηγορία 

αυτή (Δάνεια και Απαιτήσεις) δεν περιλαμβάνονται: 

 απαιτήσεις από προκαταβολές για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, 

 απαιτήσεις που σχετίζονται με δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί νομοθετικά από το 

κράτος, 

 οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύμβαση ώστε να δίνει δικαίωμα στην επιχείρηση για λήψη 

μετρητών ή άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων. 

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις καταχωρούνται αρχικά στο κόστος. Μεταγενέστερα της αρχικής 

αναγνώρισης τα δάνεια και απαιτήσεις επιμετρούνται στο κόστος με εξαίρεση τα έντοκα τα οποία 

επιμετρούνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη χρήση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου ή με τη 

σταθερή μέθοδο, εάν η μέθοδος του αποσβέσιμου κόστους έχει σημαντική επίπτωση στα ποσά των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Τυχόν διαφορά μεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από 

σχετικά έξοδα) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα κατά την διάρκεια του 

δανεισμού βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου.    

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα με λήξη 

μεγαλύτερες των 12 μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού. Τα τελευταία συμπεριλαμβάνονται στα 

μακροπρόθεσμα στοιχεία του ενεργητικού. 

2.4.5. 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.  

2.4.6. Εμπορικές απαιτήσεις (πελάτες)  

Οι λογαριασμοί πελατών καταχωρούνται και παρουσιάζονται στο κόστος, μετά από απομειώσεις για 

τυχόν μη εισπρακτέα ποσά. Απομείωση απαιτήσεων (bad debt provision) διενεργείται όταν δεν είναι 

πλέον πιθανή η είσπραξη ολόκληρου ή μέρους του οφειλόμενου ποσού.   
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2.4.7. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων  

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων αποτελούνται από μετρητά και 

βραχυπρόθεσμες καταθέσεις με αρχική διάρκεια μικρότερη των τριών (3) μηνών.  

 

2.4.8. Μισθώσεις 

 Η Εταιρία ως Μισθωτής 

 Ενοικίαση αποθήκης από 1/4/2017 με μηνιαίο μίσθωμα 2.000,00 ευρώ. 

 Η Εταιρία ως εκμισθωτής 

 Δεν υπάρχουν. 

 

2.4.9. Δανεισμός  

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στο οφειλόμενο ποσό τους.  

Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, επιμετρώνται στα οφειλόμενα ποσά [ή αναγνωρίζονται 

αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού 

επιτοκίου ή τη σταθερή μέθοδο]. Οι προκύπτοντες τόκοι από τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

αναγνωρίζονται ως έξοδα στα αποτελέσματα. 

Τα δάνεια ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις όταν η Εταιρία έχει την υποχρέωση να τα 

εξοφλήσει μέσα σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία του ισολογισμού. Στην αντίθετη περίπτωση 

τα δάνεια ταξινομούνται ως μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

2.4.10. Φόρος εισοδήματος  

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αφορά φόρο επί των φορολογητέων κερδών της Εταιρίας, όπως 

αναμορφώθηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις των φορολογικών νόμων, και υπολογίστηκε με βάση τον 

ισχύοντα φορολογικό συντελεστή. 

2.4.11. Αναβαλλόμενοι φόροι 

Δεν έχει εφαρμογή στην εταιρεία. 

2.4.12. Παροχές στο προσωπικό  

(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές 

Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος, καταχωρούνται ως έξοδο 

όταν καθίστανται δουλευμένες. 

(β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Δεν σχηματίζονται.  

2.4.13. Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις  

Δεν σχηματίζονται.  
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2.4.14. Αναγνώριση εσόδων - εξόδων  

Πώληση αγαθών: 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 και 

γ) Τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα 

πιθανή η εισροή τους στην οντότητα. 

Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται την περίοδο που παρέχονται 

οι υπηρεσίες, με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέση με το σύνολο των 

παρεχομένων υπηρεσιών. 

Έσοδα από τόκους: Έσοδα από τόκους καταχωρούνται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 

κατά το χρόνο πραγματοποίησής τους, με βάση μια χρονική αναλογία, στη καθαρή λογιστική αξία του 

χρηματοπιστωτικού στοιχείου. 

Έσοδα από μερίσματα: Τα μερίσματα λογίζονται ως έσοδα όταν εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο 

που αποφασίζει τη διανομή τους. 

Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. 

2.4.15. Συναλλαγές 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. Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς:   

α) Τα νομισματικά στοιχεία μετατρέπονται με την ισοτιμία κλεισίματος της ημερομηνίας του 

ισολογισμού, 

β) Τα μη νομισματικά στοιχεία που επιμετρώνται στο ιστορικό κόστος, μετατρέπονται με την ισοτιμία 

της αρχικής αναγνώρισης. 

2.4.16. Διανομή μερισμάτων  

Η διανομή των μερισμάτων στους μετόχους της μητρικής καταχωρείται ως υποχρέωση στις 

οικονομικές καταστάσεις όταν η διανομή εγκρίνεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. 

 

3. Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

Η εταιρεία με βάση την κατηγοριοποίηση των οντοτήτων ανήκει στις ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ. 

 

3.1. Ανάλυση των ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων 

Η κίνηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας παρουσιάζεται στον επόμενο πίνακα: 
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Α/Α Κ.Λ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΚΤΗΣΗΣ
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 
2017

11 ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 4%

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ 102 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 30/12/2010 150.000,00 36.000,00 114.000,00

ΑΚΙΝΗΤΟ ΖΑΓΟΡΑΣ & ΜΕΣΣΗΝΗΣ 11/4/2017 560.000,00 16.800,00 543.200,00

ΣΥΝΟΛΟ  ΛΟΓ. 11 710.000,00 52.800,00 657.200,00

12 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 10%

12.00 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΧΛΟΟΚΟΠΤ.ΜΗΧΑΝΗ 1600W(ΤΔΑ 53891 ΠΡΑΚΤΙΚΕΡ) 17/9/2010 134,96 134,95 0,01

ΗΛΕΚΤ/ΣΗ ΙNVERTER IMPERIA(ΤΔΑ 5482 ΖΕΥΓΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓ.) 20/9/2010 239,84 239,83 0,01

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΚΟΦΤΗΣ Κ1250 15/11/2010 1.500,00 1.368,75 131,25

LAVOR ΥΔΡΟΠΛΥΣΤΙΚΟ (ΤΔΑ 372 ΖΟΥΛΙΑ ΕΠΕ) 1/5/2011 1.138,21 953,25 184,96

3.013,01 2.696,78 316,23

12.02 ΦΟΡΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΣ

1 ΦΩΤ.ΜΗΧ.SONY DSC-5650 14/12/2007 113,45 113,45 0,00

12.03 ΕΡΓΑΛΕΙΑ

2 ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ 23/3/2007 113,45 113,44 0,01

3 ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΗΛΕΣΚ. 11/7/2007 420,17 420,16 0,01

4 ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ - ΤΡΥΠΑΝΙ 28/8/2007 504,20 504,19 0,01

5 ΠΛΥΣΤΙΚΟ LAVOR STM150 2100W 28/2/2014 174,80 74,29 100,51

1.212,62 1.112,08 100,54

ΣΥΝΟΛΟ  ΛΟΓ. 12 4.339,08 3.922,31 416,77

13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ  ΜΕΣΑ 12%

13.01 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

1 ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES ΙΖΜ 3114 6/7/2006 ΠΟΥΛΗΘΗΚΕ 

2 PORCHE CAYENE ION 3114(TΔΑ 12 Υ.ΠΕ.Α ΑΕ) 1/2/2011 35.000,00 34.999,99 0,01

4 MERCEDES-BENZ C200  IOZ8576 7/3/2016 11.707,32 2.965,85 8.741,47

46.707,32 37.965,84 8.741,48

13.02 ΑΥΤ/ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ 9/7/2012 5.975,61 4.870,12 1.105,49

21/10/2016 200,00 29,33 170,67

6.175,61 4.899,45 1.276,16

13.09 ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

1 ΤΡΑΚΤΕΡ (ΤΔΑ 567 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ) 22/8/2009 3.362,00 3.361,99 0,01

ΣΥΝΟΛΟ  ΛΟΓ. 13 56.244,93 46.227,28 10.017,65

14 ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤ.10%

14.00 ΕΠΙΠΛΑ 

ΕΠΙΠΛΑ 557,91 557,90 0,01

ΞΥΛΙΝΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ Π.ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ ΤΙΜ 5064,5115 19/11/2007 1.483,70 1.483,69 0,01

ΕΠΙΠΛΑ ΤΙΜ 472 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΟΕ 30/11/2007 5.240,00 5.239,99 0,01

ΕΠΙΠΛΑ ΤΙΜ Β301PRAKTIKER HELLAS 7/11/2007 237,97 237,96 0,01

ΕΠΙΠΛΑ ΤΙΜ Γ 273 TEKOM ABETE 13/11/2007 645,62 645,61 0,01

ΕΠΙΠΛΑ ΤΙΜ Γ 274 TEKOM ABETE 13/11/2007 574,66 574,65 0,01

ΕΠΙΠΛΑ ΤΙΜ Γ 331 TEKOM ABETE 19/12/2007 676,80 676,79 0,01

ΕΠΙΠΛΑ ΤΙΜ Δ1611679 ΙΚΕΑ(ΗOUSE MARKET AE) 26/11/2007 211,34 211,33 0,01

ΓΡΑΦΕΙΟ VISA 13/3/2008 273,49 273,48 0,01

ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΤΖΑΜΙ ΜΠΛΙΖ 12/2/2008 600,00 599,99 0,01

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΠΛΑ (ΤΔΑ 3 Ζ-ΣΠΙΝΕ ΕΠΕ) 11/7/2011 2.033,00 2.032,99 0,01

ΕΠΙΠΛΑ ΤΙΜ14 ΑΡΕΤΑΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 4/9/2013 732,00 414,80 317,20

ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ELEGANT 5 TEM 20/9/2016 471,95 58,99 412,96

13.738,44 13.008,17 730,27

14.01 ΣΚΕΥΗ

ΨΥΓΕΙΟ ΕLECTROLUX 60710S(ΤΔΑ 5125 ΣΟΥΛΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ) 26/10/2011 813,00 772,35 40,65

14.02 ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΙΜ 734 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 25/6/2007 600,00 599,99 0,01

ΦΑΞ ΚΧ-FP205 100,00 99,99 0,01

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ (ΤΙΜ 8070 ΚΟΝΙΚΑ ΜΙΝΟΛΤΑ) 4/2/2011 1.500,00 1.499,99 0,01

ΦΩΤ/ΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ  ΚΟΝΙΚΑ ΜΙΝΟΛΤΑ BIZHUB361 2/6/2014 950,00 395,83 554,17

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ LASER SAMSUNG SL-M2675F 8/1/2014 117,89 58,94 58,95

3.267,89 2.654,74 613,15

14.03 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛ.&ΗΛΕΚ.ΣΥΓΡΟΤΗΜΑΤΑ(20%)

1 H/Y 19/3/2003 596,00 595,99 0,01

2 H/Y 20/12/2003 1.098,99 1.098,98 0,01

3 H/Y MULTIRAMA 20/12/2004 915,25 915,24 0,01

4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΨΙΛΟΝ 7/5/2006 450,00 449,99 0,01

5 H/Y ΠΛΑΙΣΙΟ 16/10/2007 978,41 978,40 0,01

6 ΟΘΟΝΗ 19 TFT 7/8/2008 393,11 393,10 0,01

7 H/Y TURBO-X B.T.O. 6/8/2008 835,11 835,10 0,01

8 H/Y TURBO-X B.T.O.(ΤΔΑ 621945 ΠΛΑΙΣΙΟ) 30/5/2011 326,39 326,38 0,01

9 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ EPSON L X-300 (ΤΔΑ ΠΛΑΙΣΙΟ) 6/9/2011 142,28 142,27 0,01

10 ΝΒ Ε-MACHINE E442-163G3 5/3/2012 308,13 308,12 0,01

11 Η/Υ TURBO-X CERBERUS AMD G3595 6/3/2013 601,38 601,37 0,01

12 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER XEROX PHASER 3250DN 8/1/2014 94,81 80,59 14,22

13 TURBO -X SPHERE AMD E1790 8/1/2014 616,31 523,86 92,45

14 TURBO -X FLAME  GT i7n41-810 FHD 23/12/2015 649,59 259,84 389,75

15 LAPTOP DELL INSPIRON 5559-9666 BSYC662 29/12/2015 730,89 292,36 438,53

16 LAPTOP TURBO-X STEEL SD 37-412 SSD MTS 27/10/2016 273,39 63,79 209,60

17 HP Compaq 6005 Pro sff 15/3/2017 174,19 29,03 145,16

18 HP Compaq 6005 Pro Χ2 220 21/3/2017 162,90 24,43 138,47

19 DELL OPTIPLEX 990SFF 10/5/2017 315,32 42,04 273,28

9.662,45 7.960,88 1.701,57

14.08 ΤΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΕΣ 10%

ΚΙΝ.ΤΗΛ.BLACKBERRY STORM 9520(T.21402 COSMOTE) 70,92 70,91 0,01

ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ PANASONIC(TΔΑ ΧΑΡ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ) 8/7/2011 3.502,00 3.501,99 0,01

3.572,92 3.572,90 0,02

8 14.09 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 10%

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ DAEWOO 711,76 711,75 0,01

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ DAEWOO(ΤΔΑ 929010 ΠΡΑΚΤΙΚΕΡ ΕΛΛΑΣ) 7/6/2011 748,37 748,36 0,01

1.460,13 1.460,11 0,02

ΣΥΝΟΛΟ  ΛΟΓ. 14 32.514,83 29.429,15 3.085,68  



Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις  

 LATERN CONSTRUCTION COMPANY SA       της 31ης Δεκεμβρίου 2017              

 Σελίδα 29 από 32 

 

Επί των ενσωμάτων ακινητοποιήσεων της Εταιρίας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη. 

3.2. Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 

Δεν υπάρχουν.  

3.3. Επενδυτικά ακίνητα 

15 ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚ.ΚΤΙΡ.-ΤΕΧΝ.ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

15.01 ΑΚΙΝΗΤΟ ΖΑΓΟΡΑΣ & ΜΕΣΣΗΝΗΣ 48.485,30 0,00 48.485,30  

 

3.4. Ανάλυση άϋλων περιουσιακών στοιχείων 

Η κίνηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας παρουσιάζεται στον επόμενο πίνακα: 

16  ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ 10 %

16.10 ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 885,00 884,99 0,01

16.13 ΕΞΟΔΑ ΑΥΞ.ΜΕΤΟΧ.ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 100,00 99,99 0,01

16.14 ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝ/ΩΝ 29/12/2010 14.626,00 14.626,00 0,00

ΑΠΥ 58392 ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 19/1/2011 771,44 771,43 0,01

15.397,44 15.397,43 0,01

16.17 ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΙΚΟΔ.(ΤΟΥ 8582 ΑCE HYELLAS) 4/5/2011 1.415,00 1.414,99 0,01

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ (ACE HELLAS) 2/7/2015 147,00 36,75 110,25

1.562,00 1.451,74 110,26

17.944,44 17.834,15 110,29  

 

3.5. Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή 

Δεν υπάρχουν. 

3.6. Δάνεια και απαιτήσεις 

Δεν υπάρχουν 

3.7. Ανάλυση επενδύσεων σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 

Δεν υπάρχουν 

3.8. Αναβαλλόμενοι φόροι 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις πριν τον συμψηφισμό τους δεν υπάρχουν. 

Ο συντελεστής φορολογίας του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος των νομικών 

προσώπων ανέρχεται σε 29%. 

 

3.9. Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 

Οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις της Εταιρίας αναλύονται ως εξής:  
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Πελάτες :                        343.824,05 

Επιταγές σε καθυστερηση: 13.416,00 

Χρεώστες  :                  1.260.270,03   

 

3.10. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Εταιρίας αναλύονται στον επόμενο πίνακα:  

Ταμείο  :                                      494,97 

Καταθέσεις όψεως σε Ευρώ : 1.135.262,01 

 

3.11. Ανάλυση καταβλημένων κεφαλαίων 

Κεφάλαιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας την 31η Δεκεμβρίου 2017 ανέρχεται σε ποσό 500.000,00 ευρώ και 

διαιρείται σε 100.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 5 ευρώ η κάθε μία. Κάθε κοινή 

ονομαστική μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου.  

3.12. Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 

Δεν σχηματίζονται. 

 

3.13. Λοιπές προβλέψεις 

Δεν σχηματίστηκαν  

3.14. Δανεισμός 

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τις τράπεζες ανήλθε στο ποσό των 4.120,77 Ευρώ 

3.15. Κρατικές επιχορηγήσεις 

Δεν υπάρχουν.  

3.16. Λοιπές υποχρεώσεις 

Οι λοιπές υποχρεώσεις της Εταιρίας αναλύονται ως εξής:  

Μερίσματα πληρωτέα  :  326.000,00 

Πιστωτές διάφοροι      :  157.328,39 

3.17. Εμπορικές υποχρεώσεις 

Οι λοιπές υποχρεώσεις της Εταιρίας αναλύονται ως εξής:  

Προμηθευτές  :             247.490,66 

Επιταγές πληρωτέες :   235.262,62 
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3.18. Λοιποί φόροι και τέλη 

Φόροι τέλη αμοιβών προσωπικού :    5.164,66 

Φόροι τέλη αμοιβών τρίτων          :   7.549,60 

Λοιποί φόροι τέλη                        :  17.100,47 

3.19. Καθαρές πωλήσεις 

Οι καθαρές πωλήσεις της Εταιρίας ανά δραστηριότητα είναι : 4.503.237,02 Ευρώ 

3.20. Κόστος πωλήσεων 

Το κόστος πωλήσεων της Εταιρίας αναλύεται ως εξής:  

Αγορές       :   2.706.760,77 

Δαπάνες     :     555.012,21 

Αποσβέσεις :       12.407,41 

3.21. Έξοδα διοίκησης  

Τα έξοδα διοίκησης της Εταιρίας ανέρχονται σε 362.960,85 Ευρώ 

 

3.22. Λοιπά έξοδα και έσοδα 

Τα λοιπά έξοδα και ζημιές της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα                  : 30.709,15 Ευρώ 

 Αντίστοιχα, τα λοιπά έσοδα και κέρδη της Εταιρίας αναλύονται ως εξής :  

Δεν υπάρχουν 

 

3.23. Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων 

Οι απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας δεν υπάρχουν  

3.24. Τόκοι 

Οι πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα της Εταιρίας αναλύονται ως εξής:  

Έσοδα από τόκους  :  11,78 Ευρώ 

Αντίστοιχα, οι χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα της Εταιρίας αναλύονται ως εξής:  

Τόκοι και έξοδα βραχ.τραπ.χρηματοδ. :   1.050,00 Ευρώ 

Προμήθειες εγγυητικών επιστολών       : 59.884,27 Ευρώ 

Λοιπά συναφή έξοδα                            :    1.387,75 Ευρώ   
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3.25. Φόροι εισοδήματος 

Ο φόρος εισοδήματος της Εταιρίας είναι :  234.449,55 Ευρώ 

3.26. Απασχολούμενο προσωπικό 

Ο αριθμός και το κόστος του απασχολούμενου προσωπικού αναλύεται ως εξής: 

Απασχολούμενο προσωπικό  :  8 

Κόστος απασχ.προσωπικού  : 174.572,43 Ευρώ 

3.27. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Δεν υπάρχουν. 

3.28. Μερίσματα 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας  προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση την μη διανομή 

μερίσματος . 

3.29. Ενδεχόμενες απαιτήσεις-υποχρεώσεις 

Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν 

σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας.  

Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2008 – 2017. 

3.29.1. Εγγυήσεις 

Δεν υπάρχουν . 

3.30. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 

Δεν υπάρχουν γεγονότα μεταγενέστερα της ημερομηνίας του ισολογισμού που ενδέχεται να έχουν 

σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή στην λειτουργία της Εταιρίας. 

 

Αθήνα, 31 Μαϊου 2018 

 

Ο Πρόεδρος & Δ/νων 

Σύμβουλος του ΔΣ 
Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ Η Λογίστρια 

  

 

   

  

 

Πρωτοψάλτης Κων/νος Γεωργουλής Ιωάννης  Μαρινάκη Ειρήνη 

 


