
1 
 

 

 

 

Για την εταιρεία  

«ALTIUS IT SOLUTIONS ΕΠΕ»  

παρουσιάζονται οι χρηματοοικονομικές της καταστάσεις για την περίοδο 2016  

12η Εταιρική χρήση (1/1/2016 – 31/12/2016) 

Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα. 

Αριθμός  ΓΕΜΗ 005594801000 
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ALTIUS IT SOLUTIONS ΕΠΕ 

Ισολογισμός  
(Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)  Ποσά σε Ευρώ 

31ης Δεκεμβρίου 2016  -  12η  Εταιρική χρήση (01/01/2016 - 31/12/2016)  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ :  005594801000 

  Σημ 2016   2015   

 Μη κυκλοφορούντα 
περιουσιακά στοιχεία 

          

 Ενσώματα πάγια           

Μηχανολογικός εξοπλισμός Γ1 117,48   117,48   

 Λοιπός εξοπλισμός Γ1 47.468,53   121.622,01   

 Σύνολο   47.586,01   121.739,49   

 Δάνεια και απαιτήσεις   4.402,17   27.311,15   

Συμμετοχές σε θυγατρικές, 
συγγενείς και κοινοπραξίες 

Γ2 368.259,00   368.259,00   

 Σύνολο   372.661,17   395.570,15   

 Σύνολο μη κυκλοφορούντων   420.247,18   517.309,64   

 Κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία 

          

 Αποθέματα           

 Εμπορεύματα   38.962,44   60.172,06   

 Σύνολο   38.962,44   60.172,06   

 Χρηματοοικονομικά στοιχεία 
και προκαταβολές 

          

 Εμπορικές απαιτήσεις   421.172,28   468.939,61   

 Λοιπές απαιτήσεις   117.669,66   110.259,99   

 Προπληρωμένα έξοδα   1.334,91   2.918,81   

 Ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα 

Γ3 146.877,33   75.428,47   

 Σύνολο   687.054,18   657.546,88   

 Σύνολο κυκλοφορούντων   726.016,62   717.718,94   

 Σύνολο ενεργητικού   1.146.263,80   1.235.028,58   
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Κατάσταση Αποτελεσμάτων της ALTIUS IT SOLUTIONS ΕΠΕ   

της 31.12.2016 

 

 

ALTIUS IT SOLUTIONS ΕΠΕ 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία  

31ης Δεκεμβρίου 2016  -  12η  Εταιρική χρήση (01/01/2016 - 31/12/2016)  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ :  005594801000 

  
 

2016 
 

2015 
 

 Κύκλος εργασιών (καθαρός)   347.728,97   660.632,25   

 Κόστος πωλήσεων   -229.776,70   -416.855,10   

 Μικτό αποτέλεσμα   117.952,27   243.777,15   

            

 Έξοδα διοίκησης   -77.723,24   -125.722,69   

 Έξοδα διάθεσης   -117.246,56   -182.050,66   

 Λοιπά έξοδα και ζημιές   -14.122,84   -985,00   

 Λοιπά έσοδα και κέρδη   79.100,46   77.170,00   

 Αποτελέσματα προ τόκων και 
φόρων 

  -12.039,91   12.188,80   

 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή 
έσοδα 

  26,92   6,22   

 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή 
έξοδα 

  -33.223,38   -32.964,28 
 

 Αποτέλεσμα προ φόρων   -45.236,37   -20.769,26   

 Φόροι εισοδήματος   0,00 
 

0,00 
 

 Αποτέλεσμα περιόδου μετά 
από φόρους 

  -45.236,37   -20.769,26 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ  

ALTIUS IT SOLUTIONS ΕΠΕ   

12ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2016-31/12/2016 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 55-57 ΓΛΥΦΑΔΑ 16562  

Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 005594801000 

 
 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29) 

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

2. Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται στην 

κατηγορία των μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014. 

3. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 

4308/2014. 

4. Οι οικονομικές καταστάσεις εκφράζονται σε Ευρώ και δεν έχει γίνει στρογγυλοποίηση. 

5. Η εταιρεία δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση και δεν έχει ληφθεί καμιά απόφαση για 

εκκαθάριση/οριστική παύση των εργασιών. 

 

Β. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (παρ. 5 του άρθρου 29) 

Για την παρακολούθηση των επιμέρους στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η εταιρεία 

ακολουθεί τις παρακάτω λογιστικές πολιτικές. 

 

1. Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και ζημίες 

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

στοιχεία αυτά αποσβένονται με ετήσιο συντελεστή απόσβεσης 4% που αντανακλά την 

εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους. 

2. Οι επενδύσεις σε ακίνητα επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και ζημίες 

απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα στοιχεία 

αυτά αποσβένονται με ετήσιο συντελεστή απόσβεσης 4%, που αντανακλά την εκτιμώμενη 

ωφέλιμη οικονομική ζωή τους. 
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3. Τα λοιπά ενσώματα πάγια επιμετρούνται στο κόστος κτήσης, μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες 

απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα λοιπά 

ενσώματα πάγια αποσβένονται με τους παρακάτω συντελεστές απόσβεσης, που αντανακλούν 

την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους: 

 

α/α Περιγραφή Συντελεστής απόσβεσης 

(1) Μηχανολογικός εξοπλισμός 10% 

(2) 

(3) 

Μέσα μεταφοράς ατόμων 

Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων 

16% 

12% 

(4) Εξοπλισμός Η/Υ 20% 

(5) Λοιπός Εξοπλισμός 10% 

   

4. Τα πάγια βιολογικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις 

και μείον ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου 

χαρακτήρα. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή 

τους που ανέρχεται σε 10 έτη (συντελεστής απόσβεσης 10%). 

5. Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. 

Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης: 

α) τα άυλα στοιχεία με περιορισμένη ωφέλιμη οικονομική ζωή επιμετρώνται στο κόστος 

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

απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Η απόσβεση των αύλων 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. 

β) Τα άυλα στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη οικονομική ζωή, ή με ωφέλιμη οικονομική ζωή 

που δεν μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα, επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον 

αποσβέσεις με συντελεστή απόσβεσης 10%, και μείον ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι 

αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. 

6. Οι επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες, καθώς και οι λοιποί συμμετοχικοί 

τίτλοι επιμετρώνται στο κόστος κτήσης, μείον ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές 

(ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Μερίσματα από τις εν λόγω επενδύσεις 
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αναγνωρίζονται ως έσοδα στα αποτελέσματα, κατά το χρόνο που εγκρίνονται από τα αρμόδια 

όργανα αυτών. 

7. Τα λοιπά πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία («Δάνεια και απαιτήσεις» και 

«Χρεωστικοί τίτλοι», επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται 

ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. 

8. 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. 

9. Τα πάσης φύσεως αποθέματα (έτοιμα και ημιτελή, εμπορεύματα, πρώτες ύλες και υλικά, 

βιολογικά αποθέματα) επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία, μεταξύ αξίας κτήσεως και καθαρής 

ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων προσδιορίζεται με την μέθοδο του 

μέσου σταθμικού όρου. 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. 

Σε περίπτωση ιδιαίτερα αυξημένων ζημιών απομείωσης αποθεμάτων, τα σχετικά ποσά 

εμφανίζονται στο κονδύλι «Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)» στην 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων με σκοπό την εύλογη παρουσίαση.  

10. Οι εμπορικές απαιτήσεις και οι λοιπές απαιτήσεις επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον τις 

εκτιμώμενες ζημίες απομείωσης. 

11. Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόμενα ποσά). 

Μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά 

βάσει της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομείωσης. 

12. Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. 

Μεταγενέστερα επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και ανακτήσιμης 

αξίας. 

13. Oι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, αναγνωρίζονται 

και επιμετρώνται στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία 

του ισολογισμού. 

14. Οι λοιπές προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό 

ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για τον διακανονισμό τους. 
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15. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα 

στα ονομαστικά τους ποσά. 

16. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά ως 

υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η 

έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις 

αναγνωρίζονται με τα ποσά που εισπράττονται ή εγκρίνονται οριστικά. Μεταγενέστερα της 

αρχικής αναγνώρισης, οι κρατικές επιχορηγήσεις αποσβένονται με τη μεταφορά τους στα 

αποτελέσματα ως έσοδα, στην ίδια περίοδο και με τρόπο αντίστοιχο της μεταφοράς στα 

αποτελέσματα της λογιστικής αξίας του στοιχείου που επιχορηγήθηκε. Οι κρατικές 

επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που 

εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα 

ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα μεταφέρονται στα 

αποτελέσματα ως έσοδα στην περίοδο στην οποία τα επιχορηγηθέντα έξοδα βαρύνουν τα 

αποτελέσματα. 

17. Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται 

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

18. 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. 

19. 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.  

20. Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν: (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. 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 επιμετρώνται με την μέθοδο της ολοκληρωμένης σύμβασης. Τα έσοδα από 

τόκους λογίζονται βάσει της αρχής του δουλευμένου. Tα μερίσματα ή το εισόδημα από τη 
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συμμετοχή στην καθαρή θέση άλλων οντοτήτων, αναγνωρίζονται ως έσοδα όταν εγκρίνονται 

από το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει τη διανομή τους. Tα δικαιώματα αναγνωρίζονται ως 

έσοδα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων. 

21. Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει της αρχής του δουλευμένου. 

22. 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: (α) τα 

νομισματικά στοιχεία μετατρέπονται με την ισοτιμία κλεισίματος της ημερομηνίας του 

ισολογισμού, (β) τα μη νομισματικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα και 

επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως, μετατρέπονται με την ισοτιμία της αρχικής αναγνώρισης. Oι 

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. 

23. 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. 

24. 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. 

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

 

Γ. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

1. Eνσώματα, άυλα και βιολογικά 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 αύλων παγίων. 
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Πίνακας μεταβολών ενσώματων και άυλων παγίων περιόδου 

 

2. Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις 

Οι συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις  αναλύονται στο κατωτέρω πίνακα 

Συμμετοχές 31.12.2016 31.12.2015 

   

Συμμετοχή σε PAYZONE ROMANIA 368.259,00 368.259,00 

Σύνολο 368.259,00 368.259,00 

   

 

3. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 
 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 31.12.2016 31.12.2015 

   

Ταμείο 303,40 201,06 

Καταθέσεις όψεως 146.573,93 75.227,41 

Σύνολο 146.877,33 75.428,47 

ΠΑΓΙΑ 
Αξία 

κτήσεως 
31/12/2016 

  
Αποσβέσεις  
31/12/2016 

  
Αναπόσβεστη 

Αξία 
31/12/2016 

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ           

Έξοδα ίδρυσης & 
Α΄εγκατάστασης  4.233,94 

  
4.233,94 

  
0,00 

Λοιπά έξοδα εγκατάστασης           

α. Λογισμικά προγράμματα 1.015.431,26   975.033,42   40.397,84 

Σύνολο εξόδων εγκατάστασης 1.019.665,20   979.267,36   40.397,84 

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ           

Ενσώματες ακινητοποιήσεις           

Κτίρια και Τεχνικά έργα 21.478,49   20.181,77   1.296,72 

Μηχανήματα  7.812,50   7.695,02   117,48 

Μεταφορικά Μέσα 1.500,00   1.320,00   180,00 

Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός 100.639,80   95.045,83   5.593,97 

Σύνολο ακινητοποιήσεων  131.430,79   124.242,62   7.188,17 

  
    

  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.151.095,99   1.103.509,98   47.586,01 



11 
 

4. Λογαριασμοί καθαρής θέσεως 

Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των € 200.000,00 διαιρούμενο σε 2.000 
εταιρικά μερίδια και είναι πλήρως καταβεβλημένο. 

Το τακτικό αποθεματικό € 51.309,17 σχηματίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις  του κ.ν. 3190/1955. 

 

5. Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω αποχωρήσεως από την υπηρεσία 
 

Η πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού σχηματίστηκε με βάση τις διατάξεις του Ν. 2190/1912 
όπως τροποποιήθηκε και αφορά το 40% της αποζημίωσης απόλυσης του προσωπικού κατά την 
31.12.2016.  
 

Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω 
αποχωρήσεως από την υπηρεσία 

31.12.2016 31.12.2015 

   

40% αποζημίωσης απόλυσης προσωπικού 44.787,86 44.787,86 

 

6. : Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων 

Η εταιρεία δεν έχει ελεχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2010 έως 2016 και κατά συνέπεια  οι 

φορολογικές της υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές.  

 

7. Εμπορικές υποχρεώσεις 
 
Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

 31.12.2016 31.12.2015 

Ανοιχτά υπόλοιπα από προμηθευτές 73.810,23 43.738,55 

Σύνολο 73.810,23 43.738,55 

 

8. Μέσος όρος προσωπικού (παρ. 23α άρθρου 29) 

Ο μέσος όρος προσωπικού της εταιρείας κατά την περίοδο 2016 ανήλθε σε 2 απασχολούμενους 

(προηγούμενη χρήση 5 απασχολούμενοι). 
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9. Αμοιβές μελών ΔΣ 

Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας. 

Είδος αμοιβών Μικτές αποδοχές 2016 Μικτές αποδοχές 2015 

Αμοιβές Διαχειριστή 0,00 10.560,00 

 

 
Γλυφάδα  27 Απριλίου 2017 

 

 

Ο Διαχειριστής                       Ο Λογιστής 

 

 

 

 

          Παντελής Κάππος                            Ιακωβίδης Ευτύχιος 

                  Αρ.Ταυτ.Χ531004                                             Αρ.Αδ. Α Τάξεως 0006744 

                                                                                                                                     Α.Δ.Τ. ΑΙ624013 

 

  


