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Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  

ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/07/2016 - 30/06/2017 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 
 

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/07/2016 - 

30/06/2017 της Εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις. 
 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της τρέχουσας χρήσης, όπως και εκείνες της προηγούμενης έχουν συνταχθεί 

σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Κ.Ν 4308/2014). 
 

Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συντάχθηκε σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 

43α  του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 4336/2015. 
 

Στη συνέχεια  σας υποβάλλουμε για έγκριση την Έκθεση διαχειρίσεως για την εταιρική χρήση 01 Ιουλίου 2016 – 

30 Ιουνίου 2017. 
 

1. Ανάλυση της Εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και της Θέσης της. 
 

Περιγραφή επιχειρηματικού μοντέλου 
 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο της παροχής λογιστικών υπηρεσιών και φορολογικών συμβουλών.  
 

Η Εταιρεία κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της στο Μαρούσι Αττικής διατηρεί σε υψηλό επίπεδο την εταιρική 

ευθύνη και τον σεβασμό προς τους πελάτες της. 
 

 

Στόχοι βασικές αξίες και κύριες στρατηγικές 
 

Οι βασικοί στόχοι της Εταιρείας περιλαμβάνουν: 
 

1.  Κατανόηση και ικανοποίηση των αναγκών των πελατών σε φορολογικά και λογιστικά ζητήματα. 

2. Την περαιτέρω ανάπτυξη της δραστηριότητας της, μέσω ενίσχυσης των πωλήσεων και της ενδυνάμωσης της 

δυναμικής προσέλευσης πελατών από όλη την Ευρώπη. 

3.  Ενίσχυση της κερδοφορίας της Εταιρείας μέσω της διαχείρισης του λειτουργικού κόστους. 
 

 

Ανάλυση Επιδόσεων και Οικονομικής Θέσης της Εταιρείας 

 

Ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της χρήσης και ανάλυση των σημαντικών αποκλίσεων σε 

σχέση με την προηγούμενη χρήση. 
 

Ο κύκλος εργασιών κατά την έκτη κλειόμενη χρήση ανήλθε σε € 2.519.379,75 έναντι € 2.764.329,81 την 

30.06.2016, σημειώνοντας μείωση 8,86%. Ο τζίρος προέρχεται από συμβάσεις παροχής υπηρεσιών λογιστικού και 

φορολογικού αντικειμένου. Εκτιμάται ότι για την επόμενη χρήση η Εταιρεία αναμένεται να εμφανίσει ανάλογο τζίρο 

προερχόμενο από τις ανωτέρω παρεχόμενες υπηρεσίες.  

 

Το κόστος πωλήσεων ανήλθε σε € 2.185.127,23 έναντι € 2.427.389,32 της προηγούμενης χρήσης παρουσιάζοντας 

μείωση 9,98%, ανάλογη σχεδόν της μείωσης που παρουσίασε ο κύκλος εργασιών. 

 

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω διακυμάνσεων, το μικτό περιθώριο κέρδους βελτιώθηκε από 12,19% κατά τη χρήση 

2016 σε 13,27% κατά τη χρήση 2017. 

 

Επιπλέον τα λοιπά συνήθη έσοδα ανήλθαν σε € 71.465,30 έναντι € 78.437,42 την προηγούμενη χρήση. Τα «λοιπά 

συνήθη έσοδα»  προέρχονται κυρίως από εκμίσθωση χώρου σε πελάτες, ο οποίος χρησιμοποιείται για την 

καταστατική τους έδρα. 

 

Τα έξοδα Διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν σε € 305.683,40 έναντι € 303.363,32 την χρήση 01.07.15-30.06.16, 

τα έξοδα Διάθεσης ανήλθαν σε € 12.880,57 έναντι € 14.848,36 την χρήση 01.07.15-30.06.16, ενώ τα έκτακτα 

έξοδα, που εμφανίζονται στο κονδύλι «Λοιπά Έξοδα και ζημίες» ανήλθαν σε € 4.904,26 έναντι € 5.077,39 την 

χρήση 01.07.15-30.06.16.  
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Τα αποτελέσματα προ φόρων της χρήσης 30.06.2017 διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 72.294,57 ενώ ο φόρος 

εισοδήματος υπολογίστηκε σε € 82.207,80 με τα συνολικά αποτελέσματα της περιόδου να διαμορφώνονται σε 

ζημίες € 9.913,23. Αντίστοιχα για την προηγούμενη χρήση, τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 

€ 93.112,53, ο φόρος εισοδήματος υπολογίστηκε σε € 85.076,23 και τα συνολικά αποτελέσματα της περιόδου 

διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 8.036,30. 

 

Τα ενσώματα πάγια ανήλθαν σε € 133.205,57 την κλειόμενη χρήση έναντι € 54.621,94 τη χρήση 30.06.2016. Οι 

προσθήκες παγίων που πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκεια της κλειόμενης χρήσης ανήλθαν σε € 110.319,40 

και  αφορούν κυρίως επενδύσεις σε ακίνητα τρίτων ενώ πραγματοποιήθηκαν και πωλήσεις μεταφορικών μέσων και 

λοιπού εξοπλισμού ποσού € 31.766,20. 

 

Τα άυλα πάγια στοιχεία ανήλθαν σε € 21.907,75 την κλειόμενη χρήση έναντι € 12.215,38 τη χρήση 30.06.2016.  

 

Οι προσθήκες που πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκεια της κλειόμενης χρήσης αφορούν κυρίως επενδύσεις για 

βελτιστοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων της Εταιρείας. 

 

 

2. Κίνδυνοι και διαχείριση κινδύνων 

 

Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε σημαντικούς κινδύνους. Ανήκει στον πολυεθνικό όμιλο της Deloitte. Δεν υπάρχουν 

προμηθευτές καίριας σημασίας. 

 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και εφαρμόζει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο. 

 

 

3. Περιβαλλοντικά ζητήματα  

 

Η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει περιβαλλοντικά θέματα. 

 

 

4. Εργασιακά θέματα 

 

Η Εταιρεία σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων και παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους εργαζόμενους μέσω 

της σταδιακής εξέλιξης τους σε διευθυντικές θέσεις ανεξαρτήτου φύλου, θρησκείας, μειονότητας ή εθνικότητας.  

 

Προκειμένου η Εταιρεία να διατηρεί την ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού σε υψηλά επίπεδα, έχει θεσπίσει 

διαδικασίες επιμόρφωσης του προσωπικού και έχει δημιουργήσει ένα ασφαλές και δίκαιο περιβάλλον εργασίας ενώ 

παράλληλα προσφέρει ικανοποιητικές αμοιβές σε όλους τους εργαζόμενους. 

 

Ο μέσος όρος του προσωπικού της Εταιρείας κατά τη χρήση που έληξε στις 30.06.2017 ανήλθε σε 45 άτομα 

(30.06.2017: 49 άτομα). 

 

 

5. Χρηματοοικονομικοί και μη χρηματοοικονομικοί δείκτες επιδόσεων 

 

Η οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 30/06/2017 κρίνεται ικανοποιητική. 

 

Η Καθαρή Θέση κατά την 30/06/2017 ανέρχεται σε ποσό € 274.928,80 έναντι € 287.194,04 της προηγούμενης 

χρήσης. 

 

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της Εταιρείας για τις χρήσεις 2017 και 2016 έχουν ως εξής: 

 

Α.    Δείκτης Οικονομικής Διάρθρωσης 

 

 30/06/2017   30/06/2016  

Σύνολο Καθαρής θέσης 274.928,80 23,24%  287.194,04 25,22% 

Σύνολο υποχρεώσεων 1.183.085,10   1.138.568,52  
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Β.    Δείκτης Ρευστότητας 

 

 30/06/2017   30/06/2016  

Κυκλοφορούν ενεργητικό 1.304.317,78 111,28%  1.365.342,44 121,04% 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.172.056,70   1.128.040,12  

      

 

Γ.      Δείκτης αποδόσεως και αποδοτικότητας 

 

 30/06/2017   30/06/2016  

Μικτά Κέρδη 334.252,52 13,27%  336.940,49 12,19% 

Κύκλος εργασιών 2.519.379,75   2.764.329,81  
 

Δ.      Δείκτης οικονομικής αυτάρκειας 

 

 30/06/2017   30/06/2016  

Ίδια Κεφάλαια 60.000,00 5,07%  60.000,00 5,27% 

Σύνολο Υποχρεώσεων 1.183.085,10   1.138.568,52  
 

 

Ε.      Δείκτης βαθμού χρηματοδότησης μη κυκλοφορούντων παγίων από Ίδια κεφάλαια 

 

 30/06/2017   30/06/2016  

Ίδια Κεφάλαια 60.000,00 36,09%  60.000,00 76,97 % 

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 166.228,12   77.952,12  
 

 

ΣΤ.      Δείκτης καλύψεως βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 

 

 30/06/2017   30/06/2016  

Κυκλοφ. Ενεργητικό 1.304.317,78 111,28%  1.365.342,44 121,04 % 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 1.172.056,70   1.128.040,12  
 

 

6. Επιπλέον πληροφόρηση 

 

Προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας 

 

Η  Εταιρεία θα επιδιώξει ανάπτυξη των εργασιών  της με παράλληλη συγκράτηση των εξόδων της για την επόμενη 

χρήση, ώστε να επιτύχει βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων της.  

 

Έκθεση της Εταιρείας σε κινδύνους και διαχείριση αυτών, πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα 

 

Η  Εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους κινδύνους, για το λόγο αυτό με συνεχή παρακολούθηση προσπαθεί να 

προβλέψει το ενδεχόμενο τέτοιων κινδύνων προκειμένου να ενεργήσει έγκαιρα ώστε να περιοριστούν οι τυχόν 

επιπτώσεις τους. 

 

Η σχεδιασθείσα στρατηγική της Εταιρείας για την ανάπτυξη των εργασιών της με ειδικότερη αναφορά στους 

κινδύνους της αγοράς και γενικότερα στους επιχειρηματικούς κινδύνους της Εταιρείας, καθώς και στα μέτρα 

διαχείρισης των κινδύνων αυτών έχει ως εξής: 

 

 

 

 

α)  Πιστωτικός κίνδυνος 
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Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος της μη έγκαιρης ή της αδυναμίας είσπραξης απαιτήσεων. Ο πιστωτικός 

κίνδυνος, που προκύπτει από τα χρηματικά διαθέσιμα, τις καταθέσεις στις τράπεζες και τις απαιτήσεις από 

τους πελάτες, είναι μικρός λόγω της σωστής επιλογής χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με επαρκή πιστοληπτική 

ικανότητα και λόγω της σωστής επιλογής της πελατειακής βάσης της Εταιρείας και την συστηματική και 

σχολαστική αξιολόγηση και διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου. 

 

 

β) Κίνδυνος ρευστότητας  

 

Ως κίνδυνος ρευστότητας ορίζεται το ενδεχόμενο αδυναμίας της Εταιρείας να αποπληρώσει πλήρως ή 

εγκαίρως τις τρέχουσες και μελλοντικές υποχρεώσεις της. Για την Εταιρεία επί του παρόντος δεν υφίσταται 

τέτοιος κίνδυνος, αφού παρακολουθεί σε μηνιαία βάση τα ταμειακά διαθέσιμα της και τις αντίστοιχες 

υποχρεώσεις της και λαμβάνει άμεσα αποφάσεις έτσι ώστε να εξασφαλίζει την ομαλή εξυπηρέτηση τους. 

 

γ)  Κίνδυνος επιτοκίου ταμειακών ροών 

 

Η Εταιρεία δεν έχει συνάψει κάποια δανειακή σύμβαση.  

 

δ)    Κίνδυνοι αγοράς 

 

Συναλλαγματικός κίνδυνος - Δεν υφίσταται τέτοιος κίνδυνος διότι η Εταιρεία έχει σχεδόν μηδενικές 

συναλλαγές σε ξένο νόμισμα. 

 

Κίνδυνος μεταβολής τιμών - Δεν υφίσταται τέτοιος κίνδυνος. 

 

Κίνδυνος επιτοκίου και εύλογης αξίας - Γενικότερα η Εταιρεία δεν κάνει χρήση σύνθετων χρηματοοικονομικών 

προϊόντων. 

 

Δραστηριότητες στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης  

 

Σας αναφέρουμε ότι κατά την κλειόμενη χρήση δεν υπήρξε δραστηριότητα της Εταιρείας στον τομέα έρευνας και 

ανάπτυξης. 

 

Διαθέσιμο συνάλλαγμα  

 

Δεν υπάρχει διαθέσιμο συνάλλαγμα. 

 

Ακίνητα της Εταιρείας  

 

Η Εταιρεία δε διαθέτει ακίνητα. 

 

Υποκαταστήματα Εταιρείας  

 

Η Εταιρεία δε διαθέτει υποκαταστήματα. 

 

Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία  υποβολής της 

παρούσας έκθεσης.  

 

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα γεγονός, που θα μπορούσε να 

επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της Εταιρείας. 
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Κύριοι Μέτοχοι, 

Μετά από τα ανωτέρω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 

01/07/2016-30/06/2017. 

 

Μαρούσι, 18 Σεπτεμβρίου 2017 
Κατ’ εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
 
 
 
 

Μαρία Τρακάδη 
Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος 
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Έκθεση Ελέγχου Αν 
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 

Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης  Εταιρείας 

«DELOITTE ACCOUNTING COMPLIANCE AND REPORTING SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 
 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις  της Εταιρείας «DELOITTE ACCOUNTING COMPLIANCE 

AND REPORTING SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» που αποτελούνται από 

τον ισολογισμό της 30 Ιουνίου 2017 και την κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, 

καθώς και το σχετικό προσάρτημα. 

Ευθύνη Της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως 

απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη 

ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Ευθύνη Ελεγκτή 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας.  

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική 

Νομοθεσία (ΦΕΚ/Β’/2848/23.10.2012).Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς 

και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις 

γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή 

περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που 

οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις 

εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 

Εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την 

έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης 

την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των 

εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων.  

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της 

ελεγκτικής μας γνώμης. 

Γνώμη 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, 

την οικονομική θέση της Εταιρείας «DELOITTE ACCOUNTING COMPLIANCE AND REPORTING SERVICES 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» κατά την 30η Ιουνίου 2017, και τη χρηματοοικονομική της 

επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 
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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 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 30.06.2017. 

β)  Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την Εταιρεία  «DELOITTE ACCOUNTING 

COMPLIANCE AND REPORTING SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και 

το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της 

Συμβουλίου. 

 

Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2017 

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής  

 

 

 

Στεφανία Π. Ρίζου 

Α.Μ. ΣΟΕΛ: 37281 

 

Q.A.S Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές ΕΠΕ 

  Πανεπιστημίου 16, 10672 Αθήνα 

  Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε.151 

 

8
+
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Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
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Deloitte Accounting Compliance and Reporting Services  

Ισολογισμός της 30η Ιουνίου 2017 

  Σημ. 30.06.2017 30.06.2016 

 
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

     

Ενσώματα πάγια 
 

  

Ακίνητα 
 

83.315,53 0,00 

Λοιπός εξοπλισμός 
 

49.890,04 54.621,94 

Σύνολο 
 

133.205,57 54.621,94 

Άυλα πάγια στοιχεία 
 

  

Λοιπά άυλα 
 

21.907,75 12.215,38 

Σύνολο 
 

21.907,75 12.215,38 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
 

  

Λοιπά 
 

11.114,80 11.114,80 

Σύνολο 
 

11.114,80 11.114,80 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων 
 

166.228,12 77.952,12 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
 

  

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές 
 

  

Εμπορικές απαιτήσεις 
 

1.145.515,60 1.017.576,52 

Δουλευμένα έσοδα περιόδου 
 

0,00 8.072,00 

Λοιπές απαιτήσεις 
 

12.621,64 17.224,75 

Προπληρωμένα έξοδα 
 

17.869,13 20.038,53 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
 

128.311,41 302.430,64 

Σύνολο 
 

1.304.317,78 1.365.342,44 

Σύνολο κυκλοφορούντων 
 

1.304.317,78 1.365.342,44 

Σύνολο ενεργητικού 
 

1.470.545,90 1.443.294,56 
 

 
  

Καθαρή θέση 
 

  

Καταβλημένα κεφάλαια 
 

  

Κεφάλαιο  60.000,00 60.000,00 

Σύνολο 
 

60.000,00 60.000,00 

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο 
 

  

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 
 

20.000,00 20.000,00 

Αποτελέσματα εις νέο 
 

194.928,80 207.194,04 

Σύνολο 
 

214.928,80 227.194,04 

Σύνολο καθαρής θέσης 
 

274.928,80 287.194,04 

Προβλέψεις 
 

  

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 
 

12.532,00 17.532,00 

Σύνολο 
 

12.532,00 17.532,00 

Υποχρεώσεις 
 

  

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
 

  

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  11.028,40 10.528,40 

Σύνολο 
 

11.028,40 10.528,40 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
  

 

Εμπορικές υποχρεώσεις 
 

758.061,17 450.529,05 

Φόρος εισοδήματος 
 

0,00 24.205,99 

Λοιποί φόροι και τέλη 
 

127.983,66 115.515,94 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 
 

34.429,46 28.495,60 

Λοιπές υποχρεώσεις 
 

45.582,41 52.862,49 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα  206.000,00 456.431,05 

Σύνολο 
 

1.172.056,70 1.128.040,12 

Σύνολο υποχρεώσεων 
 

1.183.085,10 1.138.568,52 

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 1.470.545,90 1.443.294,56 

 
 
  



Deloitte Accounting Compliance and Reporting Services Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Λογιστικών 

Υπηρεσιών 
Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2017 (Ποσά σε Ευρώ) 

 

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
 

Σελίδα 11 από 18 

 

Deloitte Accounting Compliance and Reporting Services  

Κατάσταση Αποτελεσμάτων της περιόδου 01.07.2016-30.06.2017 

  
Σημ. 

01.07.2016 
- 30.06.2017 

01.07.2015 
- 30.06.2016 

Κύκλος εργασιών  
 

2.519.379,75 2.764.329,81 

Μείον : Κόστος πωλήσεων 
 

-2.185.127,23 -2.427.389,32 

Μικτό αποτέλεσμα 
 

334.252,52 336.940,49 

Πλέον: Λοιπά συνήθη έσοδα 
 

71.465,30 78.437,42 

 
 

405.717,82 415.377,91 

Μείον : Έξοδα διοίκησης 
 

-305.683,40 -303.363,32 

Μείον : Έξοδα διάθεσης 
 

-12.880,57 -14.848,36 

Μείον : Λοιπά έξοδα και ζημιές 
 

-4.904,26 -5.077,39 

Μείον : Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)  -4.334,51 0,00 

Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων 
στοιχείων 

 

-5.754,14 0,00 

Πλέον: Λοιπά έσοδα και κέρδη 
 

6.762,84 5.452,85 

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 
 

78.923,79 97.541,69 

Πλέον: Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 
 

0,00 181,83 

Μείον : Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 
 

-6.629,22 -4.610,99 

Αποτέλεσμα περιόδου προ φόρων 
 

72.294,57 93.112,53 

Μείον : Φόρος εισοδήματος 
 

-82.207,80 -85.076,23 

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως μετά από φόρους 
 

-9.913,23 8.036,30 
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Σημειώσεις (Προσάρτημα) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων  

 

1. Γενικές πληροφορίες (παρ. 3 άρθρου 29) 

 

Η Εταιρεία  «Deloitte Accounting Compliance and Reporting Services Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Λογιστικών 

Υπηρεσιών » (εφεξής «η Εταιρεία») είναι Ανώνυμη Εταιρεία με Αριθμό Μητρώου ΓΕΜΗ 009622801000, ιδρύθηκε 

το έτος 2010 και εδρεύει επί της οδού Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού 15125 Μαρούσι.  

 

Βασικός σκοπός της Εταιρείας είναι η παροχή οικονομικών, λογιστικών και φορολογικών  υπηρεσιών καθώς και η 

επίβλεψη , αξιολόγηση , αναδιάρθρωση, και αναδιοργάνωση των οικονομικών τμημάτων. Επίσης η Εταιρεία παρέχει 

υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων. 

 

Ο ισολογισμός, η κατάσταση αποτελεσμάτων και το παρόν προσάρτημα αναφέρονται στην περίοδο 01/07/2016 - 

30/06/2017 που αποτελεί την 6η Εταιρική Χρήση. Το νόμισμα σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

είναι το Ευρώ (€) και δεν έχουν πραγματοποιηθεί στρογγυλοποιήσεις ποσών.  

 

H Εταιρεία λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας βάσει της οποίας προβλέπεται ότι, τόσο 

η ρευστοποίηση των σχετικών στοιχείων του ενεργητικού της όσο και η τακτοποίηση των υποχρεώσεων της 

πραγματοποιούνται κατά τη συνήθη ροή των εργασιών της. 

 

Δεν τίθεται θέμα εκκαθάρισης της Εταιρείας. 

 

Η Εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1, κατατάσσεται στην κατηγορία των μικρών 

οντοτήτων του άρθρου 2 του Νόμου 4308/2014 και τηρεί διπλογραφικά βιβλία. 

 

Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014 και με 

βάση το κόστος κτήσης. 

 

2. Παράγοντες Κινδύνου 

 

Εάν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα, 

γνωστοποιείται η φύση αυτών των παραγόντων, καθώς και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπισή τους 

(παρ. 4 άρθρου 29) 

 

Δεν υφίστανται παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη.  

 

3. Άρθρο 29 παρ.4: Παραδοχή συνέχισης της δραστηριότητας 

 

Η Εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και εκτιμά πως δεν υπάρχουν παράγοντες που να θέτουν σε κίνδυνο 

την προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

 

4. Λογιστικές πολιτικές (παρ. 5 άρθρου 29) 

 

Για την παρακολούθηση των επιμέρους στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Εταιρεία ακολουθεί 

τις παρακάτω λογιστικές πολιτικές. 

 

4.1 Η Εταιρεία  δεν διαθέτει ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα.  

 

4.2 Τα λοιπά ενσώματα πάγια επιμετρούνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις, και αποσβένονται με τους 

παρακάτω συντελεστές απόσβεσης, που αντανακλούν την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους: 
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α/α Περιγραφή Συντελεστής απόσβεσης 

(1) Μεταφορικά μέσα 16% 

(2) Έπιπλα 10% 

(3) Εξοπλισμός Η/Υ 20% 

(4) Λοιπός Εξοπλισμός 10% 

 

4.3 Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα της αρχικής 

αναγνώρισης, τα άυλα στοιχεία με περιορισμένη ωφέλιμη οικονομική ζωή επιμετρώνται στο κόστος κτήσης 

μείον αποσβέσεις. Η απόσβεση των άυλων στοιχείων με συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης γίνεται 

εντός του χρόνου αυτού. Για τα στοιχεία χωρίς συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης, οι αποσβέσεις 

διενεργούνται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους. Ειδικά για τα λογισμικά προγράμματα 

η ωφέλιμη ζωή εκτιμάται σε πέντε χρόνια.  

 

4.4 Τα λοιπά πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία «Δάνεια και απαιτήσεις», επιμετρώνται στο κόστος 

κτήσης μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. 

 

4.5 Κατά την διάθεση των ενσώματων, άυλων και χρηματοοικονομικών πάγιων περιουσιακών στοιχείων, η 

διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας και τμήματος διάθεσης αυτών, αναγνωρίζεται ως κέρδος/ζημία στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων. 

 

4.6 Οι εμπορικές απαιτήσεις και οι λοιπές απαιτήσεις επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον τις εκτιμώμενες 

ζημίες απομείωσης. 

 

4.7 Τα προπληρωμένα έξοδα  αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόμενα ποσά). 

Μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής 

του δουλευμένου. 

 

4.8 Οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, αναγνωρίζονται και 

επιμετρώνται με βάση αποδεκτή αναλογιστική μελέτη κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 

 

Βάσει αναλογιστικής μελέτης που διενεργήθηκε στην λήξη της κλειόμενης χρήσης, η πρόβλεψη για την 

αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, αναπροσαρμόστηκε από ποσό € 17.532,00 την 

χρήση 30.06.2016 σε ποσό € 12.532,00. 

 

Η μελέτη έγινε με βάση επιτοκίου προεξόφλησης 4,0%, πληθωρισμού και αύξησης μισθών 1% και ρυθμού 

εναλλαγής (rotation) προσωπικού 28%. 

 

Για την κλειόμενη χρήση η σχετική πρόβλεψη διαμορφώνεται σε ποσό € 12.532,00 

 
4.9 Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στα 

ονομαστικά τους ποσά. Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται 

μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. 

 

4.10 Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά τον διακανονισμό των μη 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, αναγνωρίζονται ως κέρδη ή 

ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν. 

 

 

4.11 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. 

 

4.12 Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται με βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης και εφόσον θεωρείται 

σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονομικού οφέλους της συναλλαγής. Τα έσοδα από τόκους λογίζονται βάσει 

της αρχής του δουλευμένου. Διευκρινίζεται ότι με βάση τις δυνατότητες που παρέχει ο Ν 4308/2014 η 

Εταιρεία δεν αναγνωρίζει αναβαλλόμενους φόρους. 
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4.13 Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει της αρχής του δουλευμένου. 

 

4.14 Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται 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 τα νομισματικά στοιχεία μετατρέπονται με την 

ισοτιμία κλεισίματος της ημερομηνίας του ισολογισμού. Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από 

το διακανονισμό νομισματικών στοιχείων ή από τη μετατροπή τους με ισοτιμία διαφορετική από την ισοτιμία 

μετατροπής κατά την αρχική αναγνώριση ή κατά τη σύνταξη προγενέστερων χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της περιόδου που προκύπτουν. 

 

4.15 Οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών, αναγνωρίζονται αναδρομικά με τη 

διόρθωση: 

 

α) Των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της καθαρής θέσης, για την 

σωρευτική επίδραση της μεταβολής κατά την έναρξη και λήξη της συγκριτικής και της τρέχουσας 

περιόδου, και 

β) Των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζημιών, όσον αφορά την επίδραση επί των λογιστικών μεγεθών της 

συγκριτικής περιόδου. 

 

4.16 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. 

 

4.17 Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους. 

 

 

5. Αναλύσεις κονδυλίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

 
5.1 Παρεκκλίσεις από την εφαρμογή του παρόντος νόμου (παρ. 6 άρθρου 29) 

 

Η Εταιρεία δεν έχει παρεκκλίνει από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου για χάριν της αρχής της 

εύλογης παρουσίασης 

 

 
5.2 Σχετιζόμενα κονδύλια χρηματοοικονομικών καταστάσεων (παρ. 7 άρθρου 29) - Όταν ένα 

περιουσιακό στοιχείο ή μία υποχρέωση σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια του 
ισολογισμού, γνωστοποιείται η σχέση του στοιχείου αυτού με τα σχετιζόμενα κονδύλια των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια 
 

 

5.3 Eνσώματα και άυλα πάγια (παρ. 8 άρθρου 29) 

 

Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται οι πληροφορίες που αφορούν την κίνηση και τη συμφωνία των 

λογαριασμών των ενσωμάτων παγίων και των άυλων παγίων. 
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Πίνακας μεταβολών ενσώματων και άυλων παγίων περιόδου 

 

 

 
5.4 Πληροφορίες για την περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία, σύμφωνα με το άρθρο 24 (παρ. 

10 άρθρου 29) 
 
Δεν εφαρμόστηκε το άρθρο 24. 
 
 
5.5 Καθαρή θέση (παρ. 12 άρθρου 29) 

 

Το εγκεκριμένο κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 6.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η κάθε μία, και 

είναι ολοσχερώς καταβλημένο. Δεν υπήρξε μεταβολή του ύψους του  μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας εντός 

των χρήσεων 2016 και 2015, υπήρξε όμως μεταβολή της μετοχικής σύνθεσης της Εταιρείας. Συγκεκριμένα  με το 

από 23.02.2016  ιδιωτικό συμφωνητικό, η Deloitte Business Solutions αγόρασε τον αριθμό των 3.060 μετοχών 

ιδιοκτησίας της Βασιλικής Μακρυγιάννη και ως εκ τούτου είναι μοναδικός μέτοχος πλέον  της Εταιρείας.  

 

Μέτοχοι Μετοχές Αξία Μετοχής Μετοχικό Κεφάλαιο 

Deloitte Business Solutions S.A. 6.000 10,00 60.000,00 

 

Ποσά σε € 

Ακίνητα Λοιπός Εξοπλισμός Άυλα 

Κτίρια – 

Εγκαταστάσεις 

Κτιρίων 

Μεταφορικά 

Μέσα 

Έπιπλα & 

λοιπός 

εξοπλισμός 

Σύνολο Λοιπού 

Εξοπλισμού 
Λοιπά Άυλα 

Αξία κτήσης 

         

Κόστος κτήσης 01.07.2015 - 30.436,20  32.210,28  62.646,48 82.936,84 

Αγορές Χρήσης  

01.07.2015-30.06.2016 - - 33.743,42  33.743,42 - 

Κόστος κτήσης 30.06.2016 - 30.436,20  65.953,70 96.389,90 82.936,84 

Αγορές Χρήσης  

01.07.2016-30.06.2017 87.986,13 - 22.333,27  22.333,27 15.955,90 

Μειώσεις Χρήσης  

01.07.2016-30.06.2017 - (30.436,20) (1.330,00)  (31.766,20) - 

Κόστος κτήσης 30.06.2017 87.986,13 -  86.956,97 86.956,97 98.892,74 

Αποσβέσεις 

       

Σωρευμένες αποσβέσεις 

30.06.2015 - 12.377,38  15.070,76 27.448,14 62.123,11 

Αποσβέσεις Χρήσης 

01.07.2015-30.06.2016 - 4.869,79  9.450,03  14.319,82 8.598,35 

Σωρευμένες αποσβέσεις 

30.06.2016 - 17.247,17  24.520,79 41.767,96 70.721,46 

Αποσβέσεις Χρήσης 

01.07.2016-30.06.2017 4.670,60 3.652,34 13.656,69 17.309,03 6.263,53 

Αποσβέσεις μειώσεων 

01.07.2016-30.06.2017 - (20.899,51) (1.110,55) (22.010,06) - 

Σωρευμένες αποσβέσεις 

30.06.2017 4.670,60 - 37.066,93 37.066,93 76.984,99 

Λογιστική Αξία 30.06.2016 - 13.189,03  41.432,91 54.621,94 12.215,38 

Λογιστική Αξία 30.06.2017 83.315,53 - 49.890,04 49.890,04 21.907,75 
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Το κονδύλι «Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού» της καθαρής θέσης αναλύεται σύμφωνα με τον παρακάτω 

πίνακα. 

 

Μεταβολή κονδυλίου «Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού» στη χρήση 2017 

 

 Ειδικά 

Αποθεματικά 

Τακτικό 

Αποθεματικό Σύνολο 

Υπόλοιπο στην αρχή του έτους (01.07.2016)  20.000,00 20.000,00 

Κράτηση στη διάρκεια του έτους                        -         -         

Υπόλοιπο στο τέλος του έτους (30.06.2017)  20.000,00 20.000,00 

 

 
5.6 Το συνολικό χρέος της οντότητας που καλύπτεται με εξασφαλίσεις που παρέχονται από την 

οντότητα, με ένδειξη της φύσης και της μορφής της εξασφάλισης (παρ. 13 άρθρου 29) 

 

Δεν υφίσταται η περίπτωση αυτή για την Εταιρεία 

 

 
5.7 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (€ 206.000,00): 

 

Τα έξοδα χρήσεως δουλευμένα ανά κατηγορία αναλύονται ως εξής: 

 

Πρόβλεψη για παροχή υπηρεσιών  202.000,00    

Πρόβλεψη εξόδων τακτικού ελέγχου 4.000,00 

 206.000,00    

 

 
5.8 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ληξιπρόθεσμες μετά από 5 έτη (παρ. 14 άρθρου 29) 

 

Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αφορούν ληφθείσες εγγυήσεις και η λήξη του συνόλου των μακροπρόθεσμων 

υποχρεώσεων της Εταιρείας ποσού €11.028,40  έχει ως εξής :  

 

08/07/2022 600,00 

11/07/2022 600,00 

30/09/2022 3.024,00 

31/10/2022 2.804,40 

30/04/2024 1.300,00 

31/10/2025 800,00 

31/10/2025 700,00 

31/10/2025 700,00 

31/10/2025 500,00 

 11.028,40 

 

 
5.9 Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες 

υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού με ένδειξη της φύσης και της μορφής των σχετικών 

εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί. (παρ. 16 άρθρου 29) 

 
α) Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

 

Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις που έληξαν 30.06.2012 έως και 30.06.2017 

και επομένως η φορολογική υποχρέωσή της για τις χρήσεις αυτές δεν έχει καταστεί οριστική. Εκτιμάται ότι για τις 

ανέλεγκτες χρήσεις δεν θα προκύψουν σημαντικοί επιπρόσθετοι φόροι. Συνεπώς η Εταιρεία δεν έχει σχηματίσει 

σχετική πρόβλεψη για την ενδεχόμενη αυτή υποχρέωση.   
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β) Δεν υφίστανται εκτός ισολογισμού δεσμεύσεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία. 
 
γ) Δεν υπάρχουν σημαντικές  επίδικες υποθέσεις. 

 

 
5.10 Tο ποσό και τη φύση των επιμέρους στοιχείων των εσόδων ή των εξόδων που είναι ιδιαίτερου 

ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας. Ιδιαίτερα, στην περίπτωση που από τον παρόντα 
νόμο προβλέπεται συμψηφισμός εσόδων και εξόδων γνωστοποιούνται τα σχετικά κονδύλια και 
οι αξίες αυτών προ του συμψηφισμού (παρ. 17 άρθρου 29) 

 
Κατά τη χρήση 2016, δεν υπάρχουν σημαντικά ποσά εσόδων ή εξόδων ιδιαίτερου ύψους ή συχνότητας ούτε έγιναν 
συμψηφισμοί εσόδων και εξόδων. 

 

 
5.11 Το ποσό τόκων της περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών, 

σύμφωνα με το άρθρο 20 (παρ. 18 άρθρου 29) 
 
 

Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά. 

 

 
5.12 Αναβαλλόμενη Φορολογία (παρ. 22 άρθρου 29) 

 

Η Εταιρεία δεν κάνει χρήση της επιλογής του Ν.4308/2014 για υπολογισμό αναβαλλόμενου φόρου. 

 
 
5.13 Πληροφορίες για το προσωπικό και τις σχετικές δαπάνες της περιόδου (παρ. 23 άρθρου 29) 

 

Ο μέσος όρος του προσωπικού της Εταιρείας κατά τη χρήση που έληξε στις 30.06.2017 ανήλθε σε 45 άτομα  

(30.06.2017: 49 άτομα). 

 

Το συνολικό κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού αναλύεται στον παρακάτω πίνακα. 

 

 2017 2016 

Μισθοί και ημερομίσθια (μικτά ποσά) 1.090.034,66 1.074.834,18 

Κοινωνικές επιβαρύνσεις (εργοδοτικές εισφορές) 260.501,33 248.770,99 

Σύνολο κόστους μισθοδοσίας περιόδου 1.350.535,99 1.323.605,17 

 

 
5.14 Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών 

και εποπτικών συμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου, των όρων χορήγησης και των ποσών που 
επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς και τις δεσμεύσεις 
που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. (παρ. 25 άρθρου 29) 

 

Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά.   

 

 
5.15 Αμοιβές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (παρ. 30 άρθρου 29) 
 

Η Εταιρεία ενέκρινε από τα κέρδη της χρήσης που έληξε 30.06.2016, διανομή κερδών ποσού € 200.000,00 καθώς 

και διανομή κερδών προς το προσωπικό ποσού €5.600,00. 

 

 2017 2016 

Διανομή Κερδών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 200.000,00 205.600,00 
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5.16 Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη (παρ. 31 άρθρου 29) 

 

Το ύψος και η φύση των συναλλαγών με συνδεμένα μέρη καθώς και τα σχετικά υπόλοιπα απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων που είναι απαραίτητα για την κατανόηση της χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Οντότητα 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΓΟΡΕΣ ΑΓΑΘΩΝ 

ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΥΠΟΧΡEΩΣΕΙΣ 

ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ 

ΧΡΗΣΕΩΣ 

Μέτοχος 

DELOITTE BUSINESS SOLUTIONS AE 0,00 31.575,00 45.175,00 

ΣΥΝΟΛΟ 0,00 31.575,00 45.175,00 

 

 

 
5.17 Σημαντικά μεταγενέστερα γεγονότα 

 

Η φύση σημαντικών γεγονότων που προκύπτουν μετά το τέλος της περιόδου τα οποία δεν αντικατοπτρίζονται στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων ή στον ισολογισμό της κλειόμενης περιόδου, και τις χρηματοοικονομικές επιπτώσεις 

τους. 

 

Δεν υπάρχουν. 

 

 

 

 

 

Μαρούσι, 18 Σεπτεμβρίου 2017 

 
Η Πρόεδρος του Δ.Σ 

Και Διευθύνουσα Σύμβουλος 
 Το μέλος του Δ.Σ. H Οικονομική Διευθύντρια 
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