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I. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 

  
Business Optimal Software Μονοπρόσωπη ΙΚΕ   

  Ποσά εκφρασμένα σε μονάδες Ευρώ   

    ΣΗΜ.  31/12/2018   

  Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία        

  Ενσώματα πάγια        

  Ακίνητα Γ.1  3.000,00    

  Μεταφορικά μέσα Γ.1  1.891,49    

  Λοιπός εξοπλισμός Γ.1  22.647,49    

  Σύνολο    27.538,98    

           

  Σύνολο μη κυκλοφορούντων    27.538,98    

           

  Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία        

  Αποθέματα        

  Εμπορεύματα Γ.2  4.677,76    

  Σύνολο    4.677,76    

           

  Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές        

  Εμπορικές απαιτήσεις Γ.3  3.648,34    

  Λοιπές απαιτήσεις Γ.4  5.589,53    

  Προπληρωμένα έξοδα Γ.5  414,00    

  Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Γ.6  5.334,23    

  Σύνολο    14.986,10    

           

  Σύνολο κυκλοφορούντων    19.663,86    

  Σύνολο ενεργητικού    47.202,84    

          

  Καθαρή θέση        

  Καταβλημένα κεφάλαια        

  Κεφάλαιο Γ.7  1.000,00    

  Σύνολο    1.000,00    

           

  Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο        

  Αποτελέσματα εις νέο Γ.7  -7.991,60    

  Σύνολο    -7.991,60    

           

  Σύνολο καθαρής θέσης    -6.991,60    

          

  Υποχρεώσεις        

  Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις        

  Εμπορικές υποχρεώσεις Γ.8  44.203,79    

  Λοιποί φόροι και τέλη Γ.9  1,73    
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  Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης Γ.10  1.202,53    

  Λοιπές υποχρεώσεις Γ.11  8.786,39    

  Σύνολο    54.194,44    

           

  Σύνολο υποχρεώσεων    54.194,44    

  

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και 
υποχρεώσεων 

   47.202,84   

            

 

 

 

 

 

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

 

Κατάσταση Αποτελεσµάτων (κατά λειτουργία) 

  ΣΗΜ. 31/12/2018 

Κύκλος εργασιών (καθαρός) Γ.13 11.295,71  

Κόστος πωλήσεων Γ.14 (406,50)  

Μικτό αποτέλεσµα   10.889,21  

    10.889,21  

      

Έξοδα διοίκησης Γ.15 (3.126,50)  

Έξοδα διάθεσης Γ.15 (15.733,68)  

Αποτελέσµατα προ τόκων και φόρων   (7.970,97)  

      

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Γ.16 (20,63)  

Αποτέλεσµα προ φόρων   (7.991,60)  

      

Φόροι εισοδήµατος   0,00  

Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους   (7.991,60)  
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III. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 

«Business Optimal Software Μονοπρόσωπη ΙΚΕ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ                                         

6 ΜΑΡΤΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 

 

 

 

1. Πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία (άρθρο 29 παρ. 3-4): 

Νομικός τύπος: Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία 

Περίοδος αναφοράς: 6.3.2018 - 31.12.2018 

Διεύθυνση έδρας: Δωδεκανησιακής Νεολαίας 5 , Ρόδος 

Δημόσιο μητρώο: Γ.Ε.ΜΗ. 145490320000 

Παραδοχή συνεχιζόμενης δραστηριότητας: Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη 

δραστηριότητα 

Κατηγορία οντότητας: Πολύ μικρή οντότητα 

Κατάρτιση χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων: 

Οι παρούσες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη 

συμφωνία με το νόμο 4308/2014 

Παρουσίαση κονδυλίων:  Τα ποσά των κονδυλίων των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι 

εκφρασμένα σε Ευρώ, λειτουργικό νόμισμα 

της Εταιρείας, και δεν έχουν 

στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται 

διαφορετικά 

 

 

2. Λογιστικές πολιτικές (άρθρο 29 παρ. 5): 

Για την παρακολούθηση των επιμέρους στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η 

εταιρεία ακολουθεί τις παρακάτω λογιστικές πολιτικές: 

 

1) Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το 

οποίο περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην παρούσα 

κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση. 

1) Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως αποτιμώνται στο αποσβέσιμο κόστος 

(αρχικό κόστος κτήσεως, πλέον κάθε μεταγενέστερη δαπάνη που πληροί τον 

ορισμό του περιουσιακού στοιχείου, μείον σωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες 

απομείωσης). Η απόσβεσή τους διενεργείται βάσει της σταθερής μεθόδου με 

ετήσιο συντελεστή απόσβεσης 4% (σύμφωνα με το ν.4172/2013), που αντανακλά 

την εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωή τους. Ζημία απομείωσης καταχωρίζεται όταν 

εκτιμάται ότι η λογιστική αξία του στοιχείου έχει υπερβεί την ανακτήσιμη αξία 

του. Η απόσβεση των τεχνικών έργων σε ακίνητα τρίτων με συμβατικά 

καθοριζόμενο χρόνο χρήσης γίνεται εντός του χρόνου αυτού. 
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2) Ο μηχανολογικός εξοπλισμός και ο λοιπός εξοπλισμός καταχωρίζονται αρχικά στο 

κόστος κτήσεως, το οποίο περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο 

στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση. 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως αποτιμώνται στο αποσβέσιμο κόστος (αρχικό 

κόστος κτήσεως, πλέον κάθε μεταγενέστερη δαπάνη που πληροί τον ορισμό του περιουσιακού 

στοιχείου, μείον σωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες απομείωσης). Η απόσβεσή τους 

διενεργείται βάσει της σταθερής μεθόδου με τους κάτωθι ετήσιους συντελεστές απόσβεσης: 

 

Περιγραφή Ποσοστό 

(α) Μηχανήματα-μηχανολογικός εξοπλισμός 10% 

(β) Μεταφορικά μέσα 12% 

(γ) Λοιπός εξοπλισμός 10% 

(δ) Εξοπλισμός Η/Υ 20% 

 

Ζημία απομείωσης καταχωρίζεται όταν εκτιμάται ότι η λογιστική αξία του στοιχείου έχει 

υπερβεί την ανακτήσιμη αξία του. 

 

3) Τα λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. 

Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης: 

2) Τα άυλα στοιχεία με περιορισμένη ωφέλιμη ζωή επιμετρούνται στο κόστος 

κτήσης μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές 

(ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Η απόσβεση των άυλων 

στοιχείων με συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης γίνεται εντός του χρόνου 

αυτού. 

3) Τα άυλα στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη ζωή δεν υπόκεινται σε ετήσια 

απόσβεση, όμως υπόκεινται σε ετήσιο έλεγχο απομείωσης. 

4) Τα άυλα στοιχεία με ωφέλιμη ζωή που δεν μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα 

αποσβένονται με περίοδο απόσβεσης τα δέκα (10) έτη. 

 

4) Τα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως 

τους (ονομαστικά ποσά) μείον τυχόν ζημίες απομείωσης, εκτός από τα έντοκα, τα οποία, 

όταν τα ποσά, ο χρόνος λήξης τους ή το επιτόκιο είναι σημαντικά, αποτιμώνται στο 

αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου ή με τη σταθερή μέθοδο. 

 

5) Κατά την διάθεση των ενσώματων, άυλων και χρηματοοικονομικών πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων, η διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας και τιμήματος διάθεσης 

αυτών, αναγνωρίζεται ως κέρδος/ζημία στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

 

6) Τα αποθέματα (εμπορεύματα) επιμετρούνται στη χαμηλότερη αξία, μεταξύ αξίας κτήσης 

και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων προσδιορίζεται 

με την μέθοδο FIFO. Η ζημία που προκύπτει από την επιμέτρηση των αποθεμάτων στην 

καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, όταν αυτή είναι μικρότερη του κόστους κτήσης, 

αναγνωρίζεται στις ζημίες απομείωσης και επιβαρύνει το κόστος πωλήσεων στην 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων. 

 



B.O.S. M. IKE  6 

 

 

7) Οι εμπορικές απαιτήσεις και οι λοιπές απαιτήσεις επιμετρούνται στο κόστος κτήσης 

μείον τις εκτιμώμενες ζημίες απομείωσης. 

 

8) Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο 

κόστος κτήσεως και αποτιμώνται μεταγενέστερα στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους 

κτήσεως και ανακτήσιμης αξίας, δηλαδή του ποσού που αναμένεται να ληφθεί. 

 

9) Οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, 

αναγνωρίζονται και επιμετρούνται στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά 

ποσά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 

 

10) Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, τόσο κατά την αρχική καταχώριση, όσο και 

μεταγενέστερα, αποτιμώνται στα ονομαστικά ποσά τους. Οι χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα αποτιμώνται με την ισοτιμία του ξένου 

νομίσματος σε ευρώ κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι σχετικές 

συναλλαγματικές διαφορές καταχωρίζονται στα αποτελέσματα. 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις διαγράφονται όταν και μόνον όταν η συμβατική 

δέσμευση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση 

που την δημιούργησε δεν υφίσταται πλέον. 

 

11) Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμώνται 

μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό 

τους. Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά το διακανονισμό 

των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της 

περιόδου στην οποία προκύπτουν. 

Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις διαγράφονται όταν και μόνον όταν η συμβατική 

δέσμευση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση 

που την δημιούργησε δεν υφίσταται πλέον. 

 

12) Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων 

και περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει της φορολογικής 

νομοθεσίας και τις διαφορές φορολογικού ελέγχου για φόρο εισοδήματος και 

προσαυξήσεις. 

 

13) Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν: 

 

� μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που 

συνδέονται με την κυριότητά τους 

� τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή και 

� 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 

και εφόσον θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονομικού οφέλους της 

συναλλαγής. Εναλλακτικά και όταν δεν υπάρχει ουσιώδης επίπτωση στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών επιμετρούνται με 
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την μέθοδο της ολοκληρωμένης σύμβασης. Τα έσοδα από τόκους λογίζονται βάσει της 

αρχής του δουλευμένου. Τα μερίσματα ή το εισόδημα από τη συμμετοχή στην καθαρή 

θέση άλλων οντοτήτων, αναγνωρίζονται ως έσοδα όταν εγκρίνονται από το αρμόδιο 

όργανο που αποφασίζει τη διανομή τους. Τα δικαιώματα αναγνωρίζονται ως έσοδα 

βάσει των σχετικών συμβατικών όρων. 

 

14) Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει της αρχής του 

δουλευμένου. 

 

15) Οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών, αναγνωρίζονται 

αναδρομικά με τη διόρθωση: 

1) Των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της 

καθαρής θέσης, για την σωρευτική επίδραση της μεταβολής κατά την έναρξη και 

λήξη της συγκριτικής και της τρέχουσας περιόδου, και 

2) Των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζημιών, όσον αφορά την επίδραση επί των 

λογιστικών μεγεθών της συγκριτικής περιόδου. 

 

16) 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. 

 

17) Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους. 

 

 

3. Αναλύσεις κονδυλίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (άρθρο 29 παρ. 8): 

 

1. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

(Πίνακας μεταβολών ιδιοχρησιμοποιούμενων ενσώματων πάγιων στοιχείων) 

 

Πίνακας μεταβολών 

ιδιοχρησιμοποιούμενων ενσώματων 

πάγιων στοιχείων 

Ακίνητα 

 

Έπιπλα & 

λοιπός 

εξοπλισμός 

  

Μεταφορικά 

μέσα 
Σύνολο 

Κτίρια 

Αξία Κτήσης       

Υπόλοιπο 6.3.2018 0,00 0,00 0,00 0,00 

Προσθήκες περιόδου  3.000,00 23.390,00 1.949,98 28.339,98 

Κεφαλαιοποίηση τόκων     0,00 
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Μειώσεις περιόδου     0,00 

Μεταφορές περιόδου     0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2018 3.000,00 23.390,00 1.949,98 28.339,98 

        

Σωρευμένες Αποσβέσεις και Απομειώσεις 

      

      

Υπόλοιπο 6.3.2018 0,00 0,00 0,00 0,00 

Αποσβέσεις περιόδου 0,00 742,51 58,49 801,00 

Μειώσεις περιόδου     0,00 

Απομειώσεις περιόδου     0,00 

Αναστροφές απομειώσεων περιόδου     0,00 

Μεταφορές περιόδου     0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2018 0,00 742,51 58,49 801,00 

Καθαρή Λογιστική Αξία 31.12.2018  3.000,00 22.647,49 1.891,49 27.538,98 

        

 

2. Αποθέματα 

 

Τα αποθέματα αναλύονται ως εξής: 

 

Αποθέματα 31.12.2018 

Εμπορεύματα 4.677,76 

Σύνολο: 4.677,76 

 

 

3. Εμπορικές απαιτήσεις 

 

Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 

 

Εμπορικές απαιτήσεις 31.12.2018 

Πελάτες 3.648,34 

Σύνολο: 3.648,34 

 

 

4. Λοιπές απαιτήσεις 

 

Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 
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Λοιπές απαιτήσεις 31.12.2018 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) 5.589,53 

Σύνολο: 5.589,53 

 

5. Προπληρωμένα έξοδα 

 

Τα προπληρωμένα έξοδα αναλύονται ως εξής: 

 

Προπληρωμένα έξοδα 31.12.2018 

Ενοίκια επόμενης χρήσης 414,00 

Σύνολο: 414,00 

 

6. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται ως εξής: 

 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 31.12.2018 

Καταθέσεις όψεως  203,06 

Ταμείο 5.131,17 

Σύνολο: 5.334,23 

 

 

7. Καθαρή θέση 

 

Η καθαρή θέση της εταιρείας αναλύεται στον κατωτέρω πίνακα: 

 

Καθαρή θέση 31.12.2018 

Αποτελέσματα εις νέο -7.991,60 

Κεφάλαιο εταιρικό ΙΚΕ 1.000,00 

Σύνολο: -6.991,60 

 

 

8. Εμπορικές υποχρεώσεις 

 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 
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Εμπορικές υποχρεώσεις 31.12.2018 

Προμηθευτές εσωτερικού 44.203,79 

Σύνολο: 44.203,79 

 

9. Λοιποί φόροι-τέλη 

 

Οι λοιποί φόροι τέλη αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

 

Λοιποί φόροι-τέλη 31.12.2018 

Φόρος μισθωτών υπηρεσιών 1,73 

Σύνολο: 1,73 

 

10. Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 

 

Οι υποχρεώσεις προς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 31.12.2018 

ΕΦΚΑ 1.202,53 

Σύνολο: 1.202,53 

 

11. Λοιπές υποχρεώσεις 

 

Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

 

Λοιπές υποχρεώσεις 31.12.2018 

Προκαταβολές πελατών 7.178,09 

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 1.608,30 

Σύνολο: 8.786,39 

 

12. Κύκλος εργασιών 

 

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας αναλύεται στον κατωτέρω πίνακα: 

 

Κύκλος εργασιών 31.12.2018 

Πωλήσεις εμπορευμάτων 5.531,78 

Πωλήσεις υπηρεσιών 5.763,93 

Σύνολο: 11.295,71 
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13. Κόστος πωλήσεων 
 

Το κόστος πωλήσεων αναλύεται στον κατωτέρω πίνακα: 

 

Κόστος πωλήσεων 31.12.2018 

Αρχικά αποθέματα  0,00 

Αγορές χρήσης 5.084,26 

Μείον: Τελικά αποθέματα  -4.677,76 

Σύνολο: 406,50 

 

14. Έξοδα  λειτουργιών διοίκησης και διάθεσης  
 

Τα έξοδα λειτουργίας διοίκησης και διάθεσης αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

 

Έξοδα 31.12.2018 

Παροχές σε εργαζομένους 5.148,40 

Διάφορα λειτουργικά έξοδα 12.910,78 

Αποσβέσεις 801,00 

Σύνολο: 18.860,18 

 

15. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 

 

Οι χρεωστικοί τόκοι αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 31.12.2018 

Λοιπά έξοδα τραπεζών 20,63 

Σύνολο: 20,63 

 

16. Χρέος της εταιρείας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις 

 

Δεν συντρέχει περίπτωση κάλυψης χρέους της εταιρείας από εξασφαλίσεις. 

 

17. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ληξιπρόθεσμες άνω των 5 ετών (άρθρο 29, 

παρ. 14) 

Η εταιρεία δεν έχει κατά την 31.12.2018 δανειακές ή λοιπές υποχρεώσεις με περίοδο 

αποπληρωμής πέραν των 5 ετών. 
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18. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες 

επιβαρύνσεις(ενδεχόμενες υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού (άρθρο 29, παρ. 

16) 

 

Σύμφωνα με εκτίμηση της εταιρείας οι φόροι που ενδεχομένως προκύψουν δεν θα 

ασκήσουν ουσιώδη επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

 

 

 

19. Μέσος όρος προσωπικού (άρθρο 29, παρ. 23α) 

 

Ο μέσος όρος προσωπικού της εταιρείας κατά την περίοδο 6.3-31.12.2018  ανήλθε στους  

2 απασχολουμένους,. 

 

20. Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα διαχειριστικά μέλη (άρθρο 29, παρ. 25) 

 

  

Υπόλοιπα 

31.12.2017 

Χορηγήσεις 

2018 

Τόκοι  

2018 

Επιστροφές 

2018 

Υπόλοιπα 

31.12.2018 

Σε διαχειριστές         0 

Σε διευθυντικά 

στελέχη         0 

Σύνολο: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

ΡΟΔΟΣ, 15/3/2019 

 

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

   

ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΤΖΑΝΕΤΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ 

    ΑΔΤ: ΑΒ951457                                 

                                                                                                                              

ΑΦΜ:075014361 

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ:73839 Α’ΤΑΞΗΣ 

      

      

 


