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Έθζεζε Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή
Πξνο ηνπο Δηαίξνπο ηνπ Κνηλσληθνύ πλεηαηξηζκνύ Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο ΚΟΗΠΔ
ΚΔΡΚΤΡΑ ¨ΝΔΟΗ ΟΡΗΕΟΝΣΔ¨

Έθζεζε Διέγρνπ επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ
Γλώκε
Έρνπκε ειέγμεη ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Κνηλσληθνύ πλεηαηξηζκνύ
Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο ΚΟΗΠΔ ΚΔΡΚΤΡΑ ¨ΝΔΟΗ ΟΡΗΕΟΝΣΔ¨ (ε Δηαηξεία), νη νπνίεο
απνηεινύληαη από ηνλ ηζνινγηζκό ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2018 θαη ηηο θαηαζηάζεηο
απνηειεζκάησλ θαη ινηπώλ ζπλνιηθώλ εηζνδεκάησλ), ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ
εκεξνκελία απηή, θαζώο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ θαη
ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο.
Καηά ηε γλώκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εύινγα, από
θάζε νπζηώδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηνπ Κνηλσληθνύ πλεηαηξηζκνύ Πεξηνξηζκέλεο
Δπζύλεο ΚΟΗΠΔ ΚΔΡΚΤΡΑ ¨ΝΔΟΗ ΟΡΗΕΟΝΣΔ¨ θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2018 θαη ηε
ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζύκθσλα κε
ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε θαη ζύκθσλα κε ην, θαηά πεξίπησζε, ηζρύσλ λνκηθό θαη θαλνληζηηθό
πιαίζην.
Βάζε γλώκεο
Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρό καο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Διέγρνπ (ΓΠΔ) όπσο απηά
έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία. Οη επζύλεο καο, ζύκθσλα κε ηα πξόηππα
απηά πεξηγξάθνληαη πεξαηηέξσ ζηελ παξάγξαθν ηεο έθζεζήο καο “Δπζύλεο ειεγθηή γηα ηνλ
έιεγρν ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ”. Δίκαζηε αλεμάξηεηνη από ηελ Δηαηξεία ζύκθσλα κε
ηνλ Κώδηθα Γενληνινγίαο γηα Δπαγγεικαηίεο Διεγθηέο ηνπ πκβνπιίνπ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ
Γενληνινγίαο Διεγθηώλ, όπσο απηόο έρεη ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία θαη ηηο
απαηηήζεηο δενληνινγίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζηελ
Διιάδα θαη έρνπκε εθπιεξώζεη ηηο δενληνινγηθέο καο ππνρξεώζεηο ζύκθσλα κε ηηο
απαηηήζεηο ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο θαη ηνπ πξναλαθεξόκελνπ Κώδηθα Γενληνινγίαο.
Πηζηεύνπκε όηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε απνθηήζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια λα
παξέρνπλ βάζε γηα ηε γλώκε καο.
Έκθαζε Θέκαηνο
Δθηζηνύκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηηο ζεκεηώζεηο ηνπ Ηζνινγηζκνύ ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ
Πξνζαξηήκαηνο, όπνπ πεξηγξάθνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηε ρξήζε. ηε γλώκε καο δελ
δηαηππώλεηαη επηθύιαμε ζε ζρέζε κε ηα ζέκαηα απηά.
Άιιεο πιεξνθνξίεο
Ζ δηνίθεζε είλαη ππεύζπλε γηα ηηο άιιεο πιεξνθνξίεο. Οη άιιεο πιεξνθνξίεο
πεξηιακβάλνληαη ζηελ Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, γηα ηελ νπνία
γίλεηαη ζρεηηθή αλαθνξά ζηελ “Έθζεζε επί Άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ
Απαηηήζεσλ”, ζηηο Γειώζεηο ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ζε νπνηεζδήπνηε
άιιεο πιεξνθνξίεο νη νπνίεο απαηηνύληαη από εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ, αιιά δελ
πεξηιακβάλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηελ έθζεζε ειέγρνπ επί απηώλ.
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Ζ γλώκε καο επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ δελ θαιύπηεη ηηο άιιεο πιεξνθνξίεο θαη δελ
εθθξάδνπκε κε ηε γλώκε απηή νπνηαζδήπνηε κνξθήο ζπκπέξαζκα δηαζθάιηζεο επί απηώλ.
ε ζρέζε κε ηνλ έιεγρό καο επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, ε επζύλε καο είλαη λα
αλαγλώζνπκε ηηο άιιεο πιεξνθνξίεο θαη, κε ηνλ ηξόπν απηό, λα εμεηάζνπκε εάλ νη άιιεο
πιεξνθνξίεο είλαη νπζησδώο αζπλεπείο κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ή ηηο γλώζεηο πνπ
απνθηήζακε θαηά ηνλ έιεγρν ή αιιηώο θαίλεηαη λα είλαη νπζησδώο εζθαικέλεο. Δάλ, κε
βάζε ηηο εξγαζίεο πνπ έρνπκε εθηειέζεη, θαηαιήμνπκε ζην ζπκπέξαζκα όηη ππάξρεη
νπζηώδεο ζθάικα ζε απηέο ηηο άιιεο πιεξνθνξίεο, είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα αλαθέξνπκε ην
γεγνλόο απηό. Γελ έρνπκε ηίπνηα λα αλαθέξνπκε ζρεηηθά κε ην ζέκα απηό.
Δπζύλεο ηεο δηνίθεζεο επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
Ζ δηνίθεζε έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθώλ
θαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή
Έλσζε, όπσο θαη γηα εθείλεο ηηο δηθιίδεο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο
απαξαίηεηεο, ώζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
απαιιαγκέλσλ από νπζηώδεο ζθάικα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.
Καηά ηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, ε δηνίθεζε είλαη ππεύζπλε γηα ηελ
αμηνιόγεζε ηεο ηθαλόηεηαο ηεο Δηαηξείαο λα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηόηεηά ηεο,
γλσζηνπνηώληαο όπνπ ζπληξέρεη ηέηνηα πεξίπησζε, ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε
ζπλερηδόκελε δξαζηεξηόηεηα θαη ηε ρξήζε ηεο ινγηζηηθήο βάζεο ηεο ζπλερηδόκελεο
δξαζηεξηόηεηαο, εθηόο θαη εάλ ε δηνίθεζε είηε πξνηίζεηαη λα ξεπζηνπνηήζεη ηελ Δηαηξεία ή
λα δηαθόςεη ηε δξαζηεξηόηεηά ηεο ή δελ έρεη άιιε ξεαιηζηηθή ελαιιαθηηθή επηινγή από ην
λα πξνρσξήζεη ζ ’απηέο ηηο ελέξγεηεο.
Δπζύλεο ειεγθηή γηα ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
Οη ζηόρνη καο είλαη λα απνθηήζνπκε εύινγε δηαζθάιηζε γηα ην θαηά πόζν νη νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο, ζην ζύλνιν ηνπο, είλαη απαιιαγκέλεο από νπζηώδεο ζθάικα, πνπ νθείιεηαη είηε
ζε απάηε είηε ζε ιάζνο θαη λα εθδώζνπκε έθζεζε ειεγθηή, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε γλώκε
καο. Ζ εύινγε δηαζθάιηζε ζπληζηά δηαζθάιηζε πςεινύ επηπέδνπ, αιιά δελ είλαη εγγύεζε όηη
ν έιεγρνο πνπ δηελεξγείηαη ζύκθσλα κε ηα ΓΠΔ, όπσο απηά έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ
Διιεληθή Ννκνζεζία, ζα εληνπίδεη πάληα έλα νπζηώδεο ζθάικα, όηαλ απηό ππάξρεη.
θάικαηα δύλαηαη λα πξνθύςνπλ από απάηε ή από ιάζνο θαη ζεσξνύληαη νπζηώδε όηαλ,
κεκνλσκέλα ή αζξνηζηηθά, ζα κπνξνύζε εύινγα λα αλακέλεηαη όηη ζα επεξέαδαλ ηηο
νηθνλνκηθέο απνθάζεηο ησλ ρξεζηώλ, πνπ ιακβάλνληαη κε βάζε απηέο ηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο.
Χο θαζήθνλ ηνπ ειέγρνπ, ζύκθσλα κε ηα ΓΠΔ όπσο απηά έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ
Διιεληθή Ννκνζεζία, αζθνύκε επαγγεικαηηθή θξίζε θαη δηαηεξνύκε επαγγεικαηηθό
ζθεπηηθηζκό θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ. Δπίζεο:
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Δληνπίδνπκε θαη αμηνινγνύκε ηνπο θηλδύλνπο νπζηώδνπο ζθάικαηνο ζηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο, ζρεδηάδνληαο θαη δηελεξγώληαο
ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηνπο θηλδύλνπο απηνύο θαη απνθηνύκε
ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα λα παξέρνπλ βάζε γηα ηελ γλώκε
καο. Ο θίλδπλνο κε εληνπηζκνύ νπζηώδνπο ζθάικαηνο πνπ νθείιεηαη ζε απάηε είλαη
πςειόηεξνο από απηόλ πνπ νθείιεηαη ζε ιάζνο, θαζώο ε απάηε κπνξεί λα εκπεξηέρεη
ζπκπαηγλία, πιαζηνγξαθία, εζθεκκέλεο παξαιείςεηο, ςεπδείο δηαβεβαηώζεηο ή
παξάθακςε ησλ δηθιίδσλ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ.



Καηαλννύκε ηηο δηθιίδεο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν, κε ζθνπό ην
ζρεδηαζκό ειεγθηηθώλ δηαδηθαζηώλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά όρη κε ζθνπό
ηελ δηαηύπσζε γλώκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ δηθιίδσλ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ
ηεο Δηαηξείαο.



Αμηνινγνύκε ηελ θαηαιιειόηεηα ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ην εύινγν ησλ ινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ θαη ησλ ζρεηηθώλ
γλσζηνπνηήζεσλ πνπ έγηλαλ από ηε Γηνίθεζε.



Απνθαηλόκαζηε γηα ηελ θαηαιιειόηεηα ηεο ρξήζεο από ηε δηνίθεζε ηεο ινγηζηηθήο βάζεο
ηεο ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηαο θαη κε βάζε ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ απνθηήζεθαλ
γηα ην εάλ ππάξρεη νπζηώδεο αβεβαηόηεηα ζρεηηθά κε γεγνλόηα ή ζπλζήθεο πνπ κπνξεί λα
ππνδειώλνπλ νπζηώδε αβεβαηόηεηα σο πξνο ηελ ηθαλόηεηα ηεο Δηαηξείαο λα ζπλερίζεη ηε
δξαζηεξηόηεηά ηεο. Δάλ ζπκπεξάλνπκε όηη πθίζηαηαη νπζηώδεο αβεβαηόηεηα, είκαζηε
ππνρξεσκέλνη ζηελ έθζεζε ειεγθηή λα επηζηήζνπκε ηελ πξνζνρή ζηηο ζρεηηθέο
γλσζηνπνηήζεηο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ή εάλ απηέο νη γλσζηνπνηήζεηο είλαη
αλεπαξθείο λα δηαθνξνπνηήζνπκε ηε γλώκε καο. Σα ζπκπεξάζκαηά καο βαζίδνληαη ζε
ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ απνθηώληαη κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο έθζεζεο ειεγθηή. Χζηόζν,
κειινληηθά γεγνλόηα ή ζπλζήθεο ελδέρεηαη λα έρνπλ σο απνηέιεζκα ε Δηαηξεία λα παύζεη
λα ιεηηνπξγεί σο ζπλερηδόκελε δξαζηεξηόηεηα.



Αμηνινγνύκε ηε ζπλνιηθή παξνπζίαζε, ηε δνκή θαη ην πεξηερόκελν ησλ νηθνλνκηθώλ
θαηαζηάζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γλσζηνπνηήζεσλ, θαζώο θαη ην θαηά πόζν νη
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απεηθνλίδνπλ ηηο ππνθείκελεο ζπλαιιαγέο θαη ηα γεγνλόηα κε
ηξόπν πνπ επηηπγράλεηαη ε εύινγε παξνπζίαζε.



Μεηαμύ άιισλ ζεκάησλ, θνηλνπνηνύκε ζηε δηνίθεζε, ην ζρεδηαδόκελν εύξνο θαη ην
ρξνλνδηάγξακκα ηνπ ειέγρνπ, θαζώο θαη ζεκαληηθά επξήκαηα ηνπ ειέγρνπ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ όπνησλ ζεκαληηθώλ ειιείςεσλ ζηηο δηθιίδεο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ
εληνπίδνπκε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ καο.
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Έθζεζε επί Άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Απαηηήζεσλ
Λακβάλνληαο ππόςε όηη ε δηνίθεζε έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο Έθζεζεο
Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 5
ηνπ άξζξνπ 2 (κέξνο Β) ηνπ Ν. 4336/2015, ζεκεηώλνπκε όηη:
α) Καηά ηε γλώκε καο ε Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ έρεη θαηαξηηζζεί
ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο λνκηθέο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 43α ηνπ θ.λ. 2190/1920 θαη ην
πεξηερόκελν απηήο αληηζηνηρεί κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο
πνπ έιεμε ηελ 31/12/2018.
β) Με βάζε ηε γλώζε πνπ απνθηήζακε θαηά ην έιεγρό καο, γηα ηνλ Κνηλσληθό πλεηαηξηζκό
Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο ΚΟΗΠΔ ΚΔΡΚΤΡΑ ¨ΝΔΟΗ ΟΡΗΕΟΝΣΔ¨ θαη ην πεξηβάιινλ
ηνπ, δελ έρνπκε εληνπίζεη νπζηώδεηο αλαθξίβεηεο ζηελ Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ
Γηνηθεηηθνύ ηεο πκβνπιίνπ.
Αζήλα, 3 Ηνπλίνπ 2019

Ο ΟΡΚΧΣΟ ΔΛΔΓΚΣΖ

ΓΔΧΡΓΗΟ Ν. ΓΚΗΠΑΛΖ
Οξθσηόο Διεγθηήο Λνγηζηήο
Α.Μ. ΟΔΛ 20341
πλεξγαδόκελνη Οξθσηνί Λνγηζηέο α.ε.ν.ε.
κέινο ηεο Crowe Horwath International
Φσθ. Νέγξε 3, 11257 Αζήλα
Αξ. Μ. .Ο.Δ.Λ. 125

ΗΟΛΟΓΗΜΟ ηεο 31/12/2018
(ΤΝΑΠΣΔΣΑΗ Ο ΗΟΛΟΓΗΜΟ Δ ΔΛΠ)
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Ησολογισμόρ ΥΡΖΖ 2018 – ΚΟΗ..Π.Δ. ΚΔΡΚΤΡΑ "ΝΔΟΗ ΟΡΗΕΟΝΣΔ" (Υπηματοοικονομικά στοισεία σε κόστορ κτήσηρ)
(Ποσά σε εςπώ)
ημείυση
Μη κςκλουοπούντα πεπιοςσιακά στοισεία
Δνσώματα πάγια
Αθίλεηα
Μεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο
Λνηπόο εμνπιηζκόο
Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα
Βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Λνηπά ελζώκαηα ζηνηρεία
Σύνολο
Άςλα πάγια στοισεία
Γαπάλεο αλάπηπμεο
Τπεξαμία
Λνηπά άπια
Σύνολο
Πξνθαηαβνιέο θαη κε θπθινθνξνύληα ζηνηρεία ππό
θαηαζθεπή
Υπηματοοικονομικά πεπιοςσιακά στοισεία
Γάλεηα θαη απαηηήζεηο
Γηαθξαηνύκελεο έσο ηε ιήμε επελδύζεηο
πκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο
Γηαζέζηκα γηα πώιεζε
ηνηρεία πξννξηδόκελα γηα αληηζηάζκηζε
Σύνολο
Αλαβαιιόκελνη θόξνη
ύνολο μη κςκλουοπούντυν
Κςκλουοπούντα πεπιοςσιακά στοισεία
Αποθέματα
Έηνηκα θαη εκηηειή πξντόληα
Δκπνξεύκαηα
Πξώηεο ύιεο θαη δηάθνξα πιηθά
Βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Πξνθαηαβνιέο γηα απνζέκαηα
Λνηπά απνζέκαηα
Σύνολο
Υπηματοοικονομικά στοισεία και πποκαταβολέρ
Δκπνξηθέο απαηηήζεηο
Γνπιεπκέλα έζνδα πεξηόδνπ
Λνηπέο απαηηήζεηο
Δκπνξηθό ραξηνθπιάθην

2018

2017

35.111,11 €
49.222,39 €
28.362,73 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
112.696,23 €

36.277,51 €
55.420,70 €
28.613,77 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
120.311,98 €

0,00 €
0,00 €
844,52 €
844,52 €

0,00 €
0,00 €
1.202,52 €
1.202,52 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

1.210,25 €
2.452,30 €
4.381,85 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
8.044,40 €

7.219,50 €
4.597,77 €
12.531,86 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
24.349,13 €

356.480,74 €
0,00 €
11.646,25 €
0,00 €

157.219,79 €
0,00 €
29.447,61 €
0,00 €

0,00 €
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Πξνπιεξσκέλα έμνδα
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα
Σύνολο
Σύνολο κσκλουορούντων
Σύνολο ενεργητικού
Καθαπή θέση
Καταβλημένα κευάλαια
Κεθάιαην
Τπέξ ην άξηην
Καηαζέζεηο ηδηνθηεηώλ
Ίδηνη ηίηινη
Σύνολο
Γιαυοπέρ εύλογηρ αξίαρ
Γηαθνξέο αμίαο ελζσκάησλ παγίσλ
Γηαθνξέο αμίαο δηαζέζηκσλ γηα πώιεζε
Γηαθνξέο αμίαο ζηνηρείσλ αληηζηάζκηζεο ηακεηαθώλ ξνώλ
Σύνολο
Αποθεματικά και αποτελέσματα ειρ νέο
Απνζεκαηηθά λόκσλ ή θαηαζηαηηθνύ
Αθνξνιόγεηα απνζεκαηηθά
Απνηειέζκαηα εηο λέν
Σύνολο
πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
Σύνολο καθαρής θέσης
Πποβλέτειρ
Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο
Λνηπέο πξνβιέςεηο
Σύνολο
Τποσπεώσειρ
Μακποππόθεσμερ ςποσπεώσειρ
Γάλεηα
Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο
Αλαβαιιόκελνη θόξνη
Σύνολο
Βπασςππόθεσμερ ςποσπεώσειρ
Σξαπεδηθά δάλεηα
Βξαρππξόζεζκν κέξνο καθξνπξνζέζκσλ δαλείσλ
Δκπνξηθέο ππνρξεώζεηο
Φόξνο εηζνδήκαηνο
Λνηπνί θόξνη θαη ηέιε
Οξγαληζκνί θνηλσληθήο αζθάιηζεο
Λνηπέο ππνρξεώζεηο
Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα
Έζνδα επόκελσλ ρξήζεσλ

552,69 €
309.432,41 €
678.112,09 €
686.156,49 €
799.697,24 €

45.354,38 €
378.455,70 €
610.477,48 €
634.826,61 €
756.341,11 €

105.485,00 €
205,00 €
0,00 €
0,00 €
105.690,00 €

105.485,00 €
205,00 €
0,00 €
0,00 €
105.690,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €

171.422,43 €
57.544,41 €
7.434,14 €
236.400,98 €
0,00 €
342.090,98 €

171.422,43 €
57.544,41 €
-21.967,30 €
206.999,54 €
0,00 €
312.689,54 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
668,87 €
0,00 €
668,87 €

0,00 €
0,00 €
668,87 €
0,00 €
668,87 €

0,00 €
0,00 €
90.804,28 €
-13.641,12 €
19.048,91 €
26.838,52 €
32.270,85 €
0,00 €
301.615,95 €

0,00 €
0,00 €
59.110,84 €
0,00 €
25.437,19 €
26.839,69 €
60.285,98 €
0,00 €
271.309,00 €
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Σύνολο

456.937,39 €

442.982,70 €

ύνολο ςποσπεώσευν
ύνολο καθαπήρ θέσηρ, πποβλέτευν και ςποσπεώσευν

457.606,26 €
799.697,24 €

443.651,57 €
756.341,11 €

ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΥΡΖΔΧ 2018
(ΤΝΑΠΣΔΣΑΗ Ζ ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ Δ ΔΛΠ)
2018

2017

Κύθινο εξγαζηώλ (θαζαξόο)

797.052,08

658.020,54

Μεηαβνιέο απνζεκάηωλ (εκπνξεύκαηα, πξνϊόληα,
εκηθαη/κέλα)

-16.304,73

10.190,98

Λνηπά ζπλήζε έζνδα

317.946,73

174.096,00

-134.310,51

-131.349,38

-14.859,28

-5.101,72

-579.354,80

-491.275,28

Αποηέλεζμα περιόδοσ μεηά από θόροσς

-

Απνηέιεζκα πξν θόξωλ

-

Απνηειέζκαηα πξν ηόθωλ θαη θόξωλ

Ιδηνπαξαρζέληα πάγηα ζηνηρεία
Αγνξέο εκπνξεπκάηωλ θαη πιηθώλ
Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο
Απνζβέζεηο
Λνηπά έμνδα θαη δεκίεο
ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ

-96.022,49

-72.848,36

ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓ. ΔΙΑΘΕΗ

-115.558,90

-74.499,64

ΕΞΟΔΑ ΕΡΕΤΝΩΝ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ

-125.543,60

-69.327,79

33.044,50

-2.094,65

Απνκεηώζεηο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ (θαζαξό πνζό)
Κέξδε & δεκίεο από δηάζεζε κε θπθινθνξνύληωλ ζηνηρείωλ
Κέξδε & δεκίεο από επηκέηξεζε ζηελ εύινγε αμία
Έζνδα ζπκκεηνρώλ θαη επελδύζεωλ
Κέξδνο από αγνξά νληόηεηαο ή ηκήκαηνο ζε ηηκή επθαηξίαο
Λνηπά έζνδα θαη θέξδε
Απνηειέζκαηα πξν ηόθωλ θαη θόξωλ
Πηζηωηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έζνδα

1.244,85

347,92

Υξεωζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα

-4.887,91

-2.726,54

29.401,44

-4.473,27

0,00

0,00

29.401,44

-4.473,27

29.401,44

-4.473,27

Απνηέιεζκα πξν θόξωλ
Φόξνη εηζνδήκαηνο
Απνηέιεζκα πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο
ύλνιν

8

Πξνζάξηεκα (ζεκεηώζεηο) επί ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ
2018
1. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ Δηαηξεία
α) Δπσλπκία: ΚΟΗ..Π.Δ. ΚΔΡΚΤΡΑ ΝΔΟΗ ΟΡΗΕΟΝΣΔ
β) Ννκηθόο ηύπνο: Κνηλσληθόο πλεηαηξηζκόο.
γ) Πεξίνδνο αλαθνξάο: 1.1.2018 - 31.12.2018
δ) Γηεύζπλζε ηεο έδξαο: Πιαηεία Φπρηάηξνπ Υξ. Σζηξηγώηε – Κέξθπξα
ε) Α.Φ.Μ.: 998968171
ζη) Ζ δηνίθεζε εθηηκά όηη ε παξαδνρή ηεο ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηαο είλαη ελδεδεηγκέλε γηα ηελ
θαηάξηηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.
δ) Ζ εηαηξεία αλήθεη ζηελ θαηεγνξία πνιύ κηθξή νληόηεηα.
ε) Ζ δηνίθεζε δειώλεη όηη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζηεί ζε πιήξε ζπκθσλία
κε ηνλ παξόληα λόκν.
ζ) Σα πνζά ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ εθθξάδνληαη ζε επξώ, πνπ απνηειεί ην
ιεηηνπξγηθό λόκηζκα ηεο Δηαηξείαο.
η) Σα πνζά δελ έρνπλ ζηξνγγπινπνηεζεί εθηόο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά.

2. Πξνθαηαβνιέο θαη πηζηώζεηο ζε κέιε δηνηθεηηθώλ, δηαρεηξηζηηθώλ θαη επνπηηθώλ νξγάλσλ
Γελ ππάξρνπλ.

3. Υξήζε ηεο επηινγήο ηεο παξαγξάθνπ 7 ή ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λόκνπ
Ζ Δηαηξεία αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ πνιύ κηθξώλ νληνηήησλ θαη επέιεμε λα θαηαξηίζεη ζπλνπηηθό
ηζνινγηζκό θαη ζπλνπηηθή θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ.

4. Γηαθαλνληζκνί (ζπκθσλίεο) πνπ δελ εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκό κε ζεκαληηθέο ζεηηθέο ή
αξλεηηθέο επηπηώζεηο επί ηεο εηαηξείαο
α) Υξεκαηννηθνλνκηθέο δεζκεύζεηο
Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ζπλάςεη κε αθπξώζηκεο ζπκβάζεηο ιεηηνπξγηθώλ κηζζώζεσλ.
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β) Δγγπήζεηο
Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ρνξεγήζεη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνο δηάθνξνπο ηξίηνπο.
γ) Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο
Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ειεγρζεί από ηηο θνξνινγηθέο αξρέο από ηελ ίδξπζή ηεο.

δ) Σν απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο εκθαλίδεηαη θεξδνθόξν θαηά ην πνζό ησλ € 29.401,44 θαη
ζπκςήθηζε δεκίεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο € 21.967,30 αθήλνληαο θέξδε εηο λέν € 7.434,14.

Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΟ ΜΔΛΟ

ΓΖΜΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΗΑ

ΚΑΒΒΑΓΗΑ ΞΔΝΟΦΧΝ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΔΠΟΠΣ. ΤΜΒ.

ΑΘΖΝΑΗΟΤ ΓΗΑΜΑΝΣΗΝΑ

Ο ΛΟΓΗΣΖ

ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΦΗΛΗΠΠΟ ΛΑΒΡΑΝΟ

Βεβαηώλεηαη όηη ην πξνζάξηεκα απηό, πνπ απνηειείηαη από 11 ζειίδεο είλαη εθείλν πνπ
αλαθέξεηαη ζηελ Έθζεζε Διέγρνπ πνπ ρνξήγεζα κε εκεξνκελία 03 Ινπλνπ 2019.
Αζήλα 03 Ινπλίνπ 2019
Ο ΟΡΚΩΣΟ ΔΛΔΓΚΣΗ - ΛΟΓΙΣΗ

ΓΔΩΡΓΗΟ Ν. ΓΚΗΠΑΛΖ
Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 20341
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