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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2017
Ποσά σε Ευρώ

31.12.2017

31.12.2016

Ενσώματα πάγια
Ακίνητα
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Λοιπός εξοπλισμός

58.618,49
112.436,98
188.810,90

61.257,77
46.852,58
178.114,40

Σύνολο

359.866,37

286.224,75

Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα

0,00

0,00

Σύνολο

0,00

0,00

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό
κατασκευή
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά

0,00

0,00

1.967,25

1.967,25

Σύνολο

1.967,25

1.967,25

361.833,62

288.192,00

Αποθέματα
Εμπορεύματα
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά

962,65
39.975,60

1.401,77
23.962,97

Σύνολο

40.938,25

25.364,74

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Προπληρωμένα έξοδα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

407.836,07
170.029,53
3.143,39
1.122.016,89

218.953,30
259.389,37
3.512,90
859.011,43

Σύνολο

1.703.025,88

1.340.867,00

Σύνολο κυκλοφορούντων

1.743.964,13

1.366.231,74

Σύνολο ενεργητικού

2.105.797,75

1.654.423,74

Σύνολο μη κυκλοφορούντων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
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Ποσά σε Ευρώ

31.12.2017

31.12.2016

Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο

369.000,00

369.000,00

Σύνολο

369.000,00

369.000,00

Διαφορές εύλογης αξίας
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων

0,00

0,00

Σύνολο

0,00

0,00

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Αφορολόγητα αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέο

122.987,00
0,00
369.982,09

122.987,00
0,00
400.945,20

Σύνολο

492.969,09

523.932,20

Συναλλαγματικές διαφορές

0,00

0,00

Σύνολο καθαρής θέσης

861.969,09

892.932,20

13.255,72

13.255,72

13.255,72

13.255,72

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

0,00
0,00

0,00
0,00

Σύνολο

0,00

0,00

0,00
0,00
144.484,78
164.105,06
248.511,64
67.644,03
605.827,43

0,00
0,00
129.981,94
165.541,09
13.067,16
60.334,59
379.311,04

Σύνολο

1.230.572,94

748.235,82

Σύνολο υποχρεώσεων

1.230.572,94

748.235,82

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και
υποχρεώσεων

2.105.797,75

1.654.423,74

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Καθαρή θέση

Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους

Σύνολο Προβλέψεων
Υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων
Εμπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ της 31/12/2017
31.12.2017

31.12.2016

3.599.591,44

3.776.192,48

Κόστος πωλήσεων

(2.854.531,73)

(2.994.535,76)

Μικτό αποτέλεσμα

745.059,71

781.656,72

0,00

0,00

745.059,71

781.656,72

Έξοδα διοίκησης

(148.477,19)

(166.065,90)

Έξοδα διάθεσης

(16.387,66)

(17.322,43)

(7.405,57)

(4.345,05)

0,00

0,00

Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων
στοιχείων

(684,13)

0,00

Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία

0,00

0,00

Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων

0,00

0,00

66,76

0,00

572.171,92

593.923,34

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

31,69

125,21

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

(15.609,75)

(27.562,26)

Αποτέλεσμα προ φόρων

556.593,86

566.486,29

(186.611,77)

(165.541,09)

369.982,09

400.945,20

369.982,09

400.945,20

0,00

0,00

369.982,09

400.945,20

Ποσά σε Ευρώ

Κύκλος εργασιών (καθαρός)

Λοιπά συνήθη έσοδα

Λοιπά έξοδα και ζημιές
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)

Λοιπά έσοδα και κέρδη
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων

Φόροι εισοδήματος
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
Μερίσματα
Αμοιβές από ποσοστά μελών Δ.Σ.
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Α. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29)
1.

Επωνυμία: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ “ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ” ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΝΤΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2.

Νομικός τύπος: Ανώνυμη εταιρεία

3.

Περίοδος αναφοράς: 01.01.2017 - 31.12.2017

4.

Διεύθυνση της έδρας: Λ. Αλίμου 64 , ΤΚ 17455, Άλιμος

5.

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 007683701000

6.

Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα

7.

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

8.

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

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 επιμετρούνται 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 επιμετρούνται 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.

3.

Τα λοιπά ενσώματα πάγια επιμετρούνται στο κόστος κτήσης, μείον αποσβέσεις και
μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι
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μόνιμου χαρακτήρα. Τα λοιπά ενσώματα πάγια αποσβένονται με τους παρακάτω
συντελεστές απόσβεσης, που αντανακλούν την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική
ζωή τους:

4.

α/α

Περιγραφή

Συντελεστής
απόσβεσης

(1)

Μηχανολογικός εξοπλισμός

10%

(2)

Μεταφορικά μέσα

12%

(3)

Εξοπλισμός Η/Υ

20%

(4)

Πάγια με αξία κτήσης < ή = 1500,00€

100%

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, επιμετρούνται στο
κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις με συντελεστή απόσβεσης 10%, και μείον
ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου
χαρακτήρα.

5.

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.

6.

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

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ “ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ” ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΝΤΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

7.

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 ή, κατά περίπτωση, 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.

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.
8.

Οι εμπορικές απαιτήσεις και οι λοιπές απαιτήσεις επιμετρώνται στο κόστος κτήσης
μείον τις εκτιμώμενες ζημίες απομείωσης.

9.

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.

10.

Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο
κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους
κτήσης και ανακτήσιμης αξίας.

11.

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.

12.

Οι λοιπές προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο
ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για τον διακανονισμό τους.

13.

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται
μεταγενέστερα στα ονομαστικά τους ποσά.

14.

Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται
μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το
διακανονισμό τους.
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15.

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.
16.

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.

17.

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 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.

18.

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

19.

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
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β) Των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζημιών, όσον αφορά την επίδραση επί των
λογιστικών μεγεθών της συγκριτικής περιόδου.
20.

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.

21.

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, των βιολογικών παγίων και των αύλων
παγίων.
Πίνακας μεταβολών ενσώματων, άυλων και βιολογικών παγίων περιόδου 2017
Σύνολο
παγίων (15)

Σύνολο (10)

Μεταφορικά
μέσα (9)

Λοιπός
εξοπλισμός
(8)

Μηχανολογικ
ός
εξοπλισμός
(7)

Σύνολο (3)

Αξία κτήσης
Αξία κτήσης
Συντελεστής απόσβεσης
Κόστος κτήσης 01.01.2016
Προσθήκες 2016 (31.12.2016)
Κόστος κτήσης 31.12.2016
Προσθήκες 2017 (31.12.2017)
Μειώσεις 2017 (31.12.2017)
Κόστος κτήσης 31.12.2017
Αποσβέσεις
Σωρευμένες αποσβέσεις 01.01.2016
Αποσβέσεις 2016
Μειώσεις αποσβεσμένων 2016
Σωρευμένες αποσβέσεις 31.12.2016
Αποσβέσεις 2017
Μειώσεις αποσβεσμένων 2017
Σωρευμένες αποσβέσεις 31.12.2017
Απομειώσεις
Σωρευμένες απομειώσεις 01.01.2016
Απομειώσεις 2016 (31.12.2016)
Σωρευμένες απομειώσεις 31.12.2016
Απομειώσεις 2017
Σωρευμένες απομειώσεις 31.12.2017
Λογιστική αξία 31.12.2016
Λογιστική αξία 31.12.2017

Κτήρια (2)

Λοιπός εξοπλισμός

4%
52.694,08
13.702,80
66.396,88
0,00
0,00
66.396,88

52.694,08
13.702,80
66.396,88
0,00
0,00
66.396,88

10%
68.876,62
0,00
68.876,62
73.587,90
0,00
142.464,52

10%
734.823,04
102.995,99
837.819,03
129.664,44
0,00
967.483,47

12%
38.403,49
19.500,00
57.903,49
0,00
0,00
57.903,49

773.226,53
122.495,99
895.722,52
129.664,44
0,00
1.025.386,96

894.797,23
136.198,79
1.030.996,02
203.252,34
0,00
1.234.248,36

2.478,86
2.660,25
0,00
5.139,11
2.639,28
0,00
7.778,39

2.478,86
2.660,25
0,00
5.139,11
2.639,28
0,00
7.778,39

15.900,10
6.123,94
0,00
22.024,04
8.003,50
0,00
30.027,54

619.699,61
58.920,05
0,00
678.619,66
116.627,94
0,00
795.247,60

38.403,46
585,00
0,00
38.988,46
2.340,00
0,00
41.328,46

658.103,07
59.505,05
0,00
717.608,12
118.967,94
0,00
836.576,06

676.482,03
68.289,24
0,00
744.771,27
129.610,72
0,00
874.381,99

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61.257,77
58.618,49

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61.257,77
58.618,49

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.852,58
112.436,98

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
159.199,37
172.235,87

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.915,03
16.575,03

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
178.114,40
188.810,90

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
286.224,75
359.866,37

Σημείωση
Τα πάγια με αξία κτήσης < 1500,00 ευρώ έχουν αποσβεστεί εφάπαξ στο έτος κτήσης τους.
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2.

Xρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Συμμετοχές σε θυγατρικές συγγενείς εταιρείες και κοινοπραξίες δεν υπάρχουν.
3.

Χρηματοοικονομικές

δεσμεύσεις,

εγγυήσεις

και

ενδεχόμενες

επιβαρύνσεις

(ενδεχόμενες υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού (παρ. 16 άρθρου 29)
α) Εγγυήσεις
Η εταιρεία έχει καταθέσει εγγυητικές επιστολές τραπεζών προς φορείς του
Ελληνικού Δημοσίου για την καλή εκτέλεση έργων (συμβάσεων) συνολικού ποσού
493.000,00 ευρώ.
β) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Κάτ’ εφαρμογή σχετικών φορολογικών διατάξεων το δικαίωμα του Δημοσίου για την
επιβολή φόρου για της χρήσεις μέχρι και το 2011 έχει παραγραφεί. Οι χρήσεις μέχρι
31-12-2017 παραμένουν φορολογικά ανέλεγκτες από τις αρμόδιες φορολογικές
αρχές.
Οι δεσμεύσεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία
αφορούν τις προβλέψεις για αποζημίωση βάσει των προβλέψεων του νόμου
2112/20.

4.

Μέσος όρος προσωπικού (παρ. 23α άρθρου 29)

Ο μέσος όρος προσωπικού της εταιρείας κατά την χρήση 2017 ανήλθε σε σαράντα οκτώ (48)
απασχολούμενους υπαλλήλους έναντι πενήντα (50) την προηγούμενη χρήση 2016.

5.

Προτεινόμενη διάθεση κερδών (παρ. 19 άρθρου 29)

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας στη συνεδρίαση της 05/07/2018, τα
κέρδη του έτους 2017 ποσού 369.982,09 ευρώ προτείνεται να διανεμηθούν ως εξής:
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2017

2016

Σύνολο κερδών περιόδου

369.982,09

400.945,20

(+) υπόλοιπο κερδών προηγ. Χρήσης

0,00

0,00

369.982,09

400.945,20

Τακτικό αποθεματικό

0,00

0,00

Αποθεματικό άρθρου του καταστατικού

0,00

0,00

Μερίσματα προς μετόχους

369.982,09

400.945,20

Κέρδη εις νέο

0,00

0,00

Σύνολο κερδών περιόδου

369.982,09

400.945,20

Διανομή σε:

Από τα κέρδη της χρήσεως 2017 δεν σχηματίσθηκε τακτικό αποθεματικό διότι το τακτικό
αποθεματικό έχει συμπληρώσει το 1/3 του κατατεθειμένου μετοχικού κεφαλαίου.
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Κύριοι Μέτοχοι,
Η παρούσα Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας «ΑΦΟΙ
ΜΠΟΥΝΤΡΗ AE.», αφορά τη χρήση από 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Δεκεμβρίου 2017 και
συντάχθηκε σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43α.
Στην παρούσα έκθεση όλες οι επιμέρους θεματικές ενότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες,
με βάση το ως άνω νομοθετικό πλαίσιο, απεικονίζουν με τρόπο αληθή και συνοπτικό πλην
όμως ουσιαστικό, όλες τις σχετικές και αναγκαίες κατά το νόμο πληροφορίες, προκειμένου
να εξαχθεί μια ουσιαστική και εμπεριστατωμένη ενημέρωση για τη δραστηριότητα της
Εταιρίας κατά την εν λόγω χρονική περίοδο.
Σκοπός των θεματικών ενοτήτων της έκθεσης είναι η ενημέρωση των χρηστών:
 Για την χρηματοοικονομική θέση, τις επιδόσεις και τα λοιπά πληροφοριακά στοιχεία
της Εταιρίας κατά την εξεταζόμενη χρήση,
 Για τα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια της εξεταζόμενης
χρήσης και την επίδρασή τους στις ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις,
 Για τις προοπτικές και τους στρατηγικούς στόχους της Εταιρίας,
 Για τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν για την Εταιρία,
 Για τις συναλλαγές που έγιναν μεταξύ της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν
μερών,
 Για τα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα μετά την λήξη της εξεταζόμενης χρήσης
έως και την σύνταξη της παρούσης.
Η Έκθεση περιλαμβάνεται αυτούσια μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και τα
λοιπά απαιτούμενα από τον νόμο στοιχεία, στην ετήσια οικονομική έκθεση που αφορά την
κλειόμενη χρήση 2017.

1

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

1.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Η εταιρεία «ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΝΤΡΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε το 1974 ως ομόρρυθμος εταιρεία και από 2007-2007 μετασχηματίσθηκε σε Ανώνυμη Εταιρεία. Δραστηριοποιείται στο χώρο της
παραγωγής και προσφοράς γευμάτων και υπηρεσιών μαζικής σίτισης/εστίασης από το 1974.
Η εταιρεία διαθέτει εμπειρία 44 ετών στον τομέα της μαζικής σίτισης/εστίασης.
Από την ίδρυσή της λειτουργεί συνεχώς εστιατόρια και μονάδες παραγωγής γευμάτων ενώ
παράλληλα έχει αναπτύξει μεγάλη δραστηριότητα στη σίτιση φοιτητών, μαθητών και
στελεχών των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Η εταιρεία διαθέτει την κατάλληλη δομή και τα
μέσα ούτως ώστε σε καθημερινή βάση παρέχει σήμερα πλήρη σίτιση και εξυπηρετεί πάνω
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από 8.000 άτομα την ημέρα. Πέρα από τα εστιατόρια τα οποία λειτουργεί, η εταιρεία
διαθέτει ιδιόκτητο, νεόδμητο, παρασκευαστήριο έτοιμων γευμάτων επί της Λεωφόρου
Αλίμου 64, Άλιμος, δυναμικότητας παρασκευής 12.000 γευμάτων ημερησίως. Το προσωπικό
της εταιρείας είναι ειδικευμένο με μεγάλη εμπειρία στον τομέα και υποχρεούται ανά τακτά
χρονικά διαστήματα να παρακολουθεί σεμινάρια για την ποιότητα και ασφάλεια των
τροφίμων.
H εταιρεία συμμετέχει σε παντός είδους διαγωνισμούς υπηρεσιών μαζικής σίτισης και
λειτουργίας και εκμετάλλευσης εστιατορίων, κυλικείων, αναψυκτηρίων κλπ.
Η εταιρεία έχει την έδρα της επί της Λ. Αλίμου 64, μισθωμένα γραφεία και λειτουργεί μονάδα
παραγωγής μαγειρεμένων φαγητών - catering με δραστηριότητα μεταπώλησης. Επίσης η
εταιρεία λειτουργεί πέντε υποκαταστήματα στην περιφέρεια της Αττικής με παραγωγή και
διάθεση γευμάτων.
1.2 ΣΤΟΧΟΙ
Η εταιρεία έχει στόχο την επίτευξη ισορροπημένης ανάπτυξης της, την δραστηριοποίηση της
με σεβασμό στο περιβάλλον και την τόνωση της τοπικής και κατ΄ επέκταση εθνικής
οικονομίας, διατηρώντας και αυξάνοντας τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας.
Επίσης ειδικότερος στόχος αποτελεί η συνεχής προσπάθεια βελτίωσης των προϊόντων /
εμπορευμάτων / παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες μας.
Αυτό το αποδεικνύει η πολύχρονη πείρα, των 44 χρόνων, που διαθέτει στον τομέα της
μαζικής εστίασης και οι άριστες κριτικές που έχει αποκομίσει από τους αρμόδιους Δημόσιους
και Ιδιωτικούς φορείς με τους οποίους συνεργάζεται. Επίσης, οι πιστοποιήσεις ποιότητας και
ασφάλειας τροφίμων που έχει λάβει η εταιρεία από εγκεκριμένο φορέα πιστοποίησης
αποδεικνύουν ότι τηρούνται οι διαδικασίες ασφάλειας και ποιότητας παραγωγής γευμάτων
εφαρμόζοντας όλα τα μέτρα για την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων.
Αξίες όπως η χρηστή διοίκηση, η πρόνοια έναντι των ενδεχόμενων κινδύνων ή προβλημάτων,
η μείωση του κόστους χωρίς να διακινδυνεύετε το επίπεδο υψηλής ποιότητας και η συνέπεια
έναντι των πελατών και λοιπών συνεργατών, είναι τα ζητούμενα διαχρονικά για την εταιρία
και την διοίκηση της.
Ως αποτέλεσμα της διαχρονικής μας δέσμευσης για ποιοτικά προϊόντα/υπηρεσίες/
εμπορεύματα και υγιείς συνεργασίες, έχουμε την καθιέρωση της εταιρείας στον χώρο ως
ενός αξιόπιστου συνεργάτη για τους πελάτες μας και θέτουμε πλέον ως στόχο, στην παρούσα
ιδιαίτερα δύσκολη και ανταγωνιστική οικονομική συγκυρία, τη διατήρηση της υφιστάμενης
θέσης μας στον κλάδο της μαζικής σίτισης/εστίασης.
Ενόψει λοιπόν των αυξημένων προκλήσεων, που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε, η
επένδυση σε ακόμα αρτιότερα ποιοτικά τεχνικά χαρακτηριστικά των παραγόμενων
προϊόντων / παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες / εμπορευμάτων θα αποτελέσει
την κύρια στρατηγική μας για τα επόμενα έτη.
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1.3 ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Η επίβλεψη των εργασιών και η διοίκηση της εταιρείας ασκείται από πενταμελές Διοικητικό
Συμβούλιο το οποίο εκλέγει η Γενική Συνέλευση και το οποίο απαρτίζεται από τους
κατωτέρω:
Ονοματεπώνυμο

Θέση

ΜΠΟΥΝΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Βασιλείου

Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος

ΜΠΟΥΝΤΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Αναστασίου

Αντιπρόεδρος ΔΣ με δικαίωμα υπογραφής

ΜΠΟΥΝΤΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του Νικολάου

Μέλος

ΜΠΟΥΝΤΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του Αναστασίου

Μέλος

ΜΠΟΥΝΤΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του Βασιλείου

Μέλος

1.4 ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
Η πορεία της εταιρείας για το οικονομικό έτος 2017, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις του
χώρου όπου δραστηριοποιείται, χαρακτηρίζεται ικανοποιητική.
Στα πλαίσια αυτά, η εταιρεία συνέχισε την ανάπτυξη στο εσωτερικό, στοχεύοντας στην
επέκταση και στην βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων/υπηρεσιών, προκειμένου να
αποκτηθούν/διατηρηθούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.
Τα αποτελέσματα της εταιρείας διαμορφώθηκαν συνοπτικά ως εξής:
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΝΤΡΗ ΑΕ
Ποσά εκφρασμένα σε €

01.01.2017 31.12.2017

01.01.2016 31.12.2016

ΜΕΤΑΒΟΛΗ %

Κύκλος εργασιών

3.599.591,44

3.776.192,48

-4,67%

Μικτά κέρδη / (ζημιές)

745.059,71

781.676,72

-4,68%

Περιθώριο Μικτού κέρδους

20,69%

20,70%

EBITDA

701.814,33

662.337,79

5,92%

Κέρδη προ φόρων

556.593,86

566.486,29

-1,75%

Κέρδη μετά από φόρους

369.982,09

400.945,20

-7,72%
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Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στο ποσό των € 3.599 χιλ. έναντι € 3.776 χιλ. της προηγούμενης
χρήσης και παρουσίασε μείωση κατά 4,67%.
Τα μικτά κέρδη, ανήλθαν στο ποσό των € 745 χιλ. έναντι € 781 χιλ. της προηγούμενης χρήσης
παρουσιάζοντας μικρή μείωση 4,68% οφειλόμενη στη μικρή μείωση στον κύκλο εργασιών.
Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων
(EBITDA), ανήλθαν στο ποσό των € 701 χιλ. έναντι του ποσού των € 662 χιλ. της
προηγούμενης χρήσης.
Τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας ανήλθαν σε € 556 χιλ. έναντι ποσού € 566 χιλ. της
προηγούμενης χρήσης. Η διατήρηση των κερδών στα ίδια επίπεδα με το 2016 παρόλο που ο
τζίρος μειώθηκε, οφείλεται σε μείωση του κόστους των δαπανών.

2

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ

2.1 ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
Η εταιρεία καλύπτει τις ανάγκες της χρησιμοποιώντας έναν επαρκώς διαφοροποιημένο
αριθμό προμηθευτών ώστε να περιορίσει την εμπορική εξάρτηση. Η προμήθεια υλικών
εξετάζεται κατά περίπτωση σε σχέση με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αναγκών της
εταιρίας.
Κυριότεροι προμηθευτές είναι στον κλάδο τροφίμων από την εγχώρια αγορά, ενώ οι κανόνες
συνεργασίας καθορίζονται κατά περίπτωση με συμβάσεις.
2.2 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ
Η εταιρεία παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις στο κλάδο της μαζικής σίτισης/εστίασης
και συμμετέχει σε διαγωνισμούς που προκηρύσσονται. Θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί
την αποκτηθείσα εμπειρία της με σκοπό να επιτύχει αύξηση/διατήρηση του μεριδίου
αγοράς/ αύξηση κερδοφορίας / πωλήσεων κλπ.
2.3

ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Κίνδυνος τιμών αγοράς αποθεμάτων / υπηρεσιών
Η Εταιρία εκτίθεται περιορισμένα σε μεταβολές της αξίας των πρώτων υλών/εμπορευμάτων.
Ο κίνδυνος που προκύπτει για την Εταιρία από μεταβολές στις τιμές αγαθών είναι ελάχιστος.
Η Εταιρία ελέγχει για τυχόν απομείωση των αποθεμάτων της αλλά και των λοιπών
περιουσιακών της στοιχείων όποτε εμφανίζονται τέτοιου είδους ενδείξεις και εφόσον
συντρέχουν λόγοι απαξίωσης προβαίνει στην απαραίτητη απομείωση ώστε η αξία τους στις
οικονομικές καταστάσεις να ταυτίζεται με την πραγματική.
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Συναλλαγματικός κίνδυνος
Η Εταιρία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και το σύνολο των συναλλαγών της διεξάγεται σε
Ευρώ τόσο κατά το σκέλος των πωλήσεων όσο και κατά το σκέλος των αγορών και συνεπώς
δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος.
Κίνδυνος επιτοκίων
Η Εταιρία δεν έχει στο ενεργητικό της σημαντικά έντοκα στοιχεία, τα λειτουργικά έσοδα και
οι ταμειακές ροές είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από μεταβολές στις τιμές των επιτοκίων. Η
Εταιρία κατά την διάρκεια της χρήσης δεν εμφάνισε δανειακές υποχρεώσεις.
Πιστωτικός κίνδυνος
Η Εταιρία παρέχει αγαθά και υπηρεσίες αποκλειστικά σε αναγνωρισμένα και φερέγγυα
αντισυμβαλλόμενα μέρη. Είναι πολιτική της Εταιρίας η υποβολή σε διαδικασίες
πιστοληπτικού ελέγχου όλων των πελατών στους οποίους παρέχονται αγαθά και υπηρεσίες
επί πιστώσει. Επιπρόσθετα, οι εμπορικές απαιτήσεις παρακολουθούνται, σε συνεχή βάση,
με σκοπό την ελαχιστοποίηση του κινδύνου από επισφαλείς απαιτήσεις. Όσον αφορά τον
πιστωτικό κίνδυνο που προκύπτει από τα υπόλοιπα χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία της Εταιρίας, που αποτελούνται από μετρητά και ισοδύναμα μετρητών, ο κίνδυνος
απορρέει από τη μη τήρηση των συμβατικών όρων από τον αντισυμβαλλόμενο, με μέγιστη
έκθεση ίση με τη λογιστική αξία των χρηματοπιστωτικών αυτών μέσων.
Κίνδυνος ρευστότητας
Η Εταιρία δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο ρευστότητας καθώς τα ταμειακά της διαθέσιμα
επαρκούν (ή το κεφάλαιο κίνησης επαρκεί) για να καλύψουν της ανάγκες της.
Κεφαλαιουχικός κίνδυνος
Ο σκοπός της διαχείρισης του κεφαλαιουχικού κινδύνου είναι η εξασφάλιση της
συνεχιζόμενης δραστηριότητας της Εταιρίας (going concern) για να υπάρχουν ικανοποιητικές
αποδόσεις για τους μετόχους, για να διατηρηθεί μια ιδανική κεφαλαιουχική δομή και για να
μειωθεί το κόστος κεφαλαίου.
Η Εταιρία δεν διατρέχει κεφαλαιουχικό κίνδυνο καθώς οι βασικοί δείκτες ρευστότητας για
τις τελευταίες δύο χρήσεις αποτυπώνουν μεγάλη ρευστότητα και επάρκεια σε κεφάλαιο
κίνησης, ενώ ταυτόχρονα δεν υπάρχει δανεισμός.

3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

Συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία
Όλες οι δραστηριότητες εκτελούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τις απαιτήσεις και
προδιαγραφές προστασίας του περιβάλλοντος, ελαχιστοποιώντας κάθε τύπου όχλησης και
μόλυνσης του περιβάλλοντος.
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4

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Η Εταιρία συμμορφώνεται πλήρως με την ισχύουσα νομοθεσία. Το προσωπικό της Εταιρίας
για τις χρήσεις 2017 και 2016 ανήλθε κατά μέσο όρο σε 48 και 50 άτομα αντίστοιχα.
Οι εργασιακές σχέσεις βρίσκονται σε άριστο επίπεδο, αφού η διαμόρφωσή τους, πέραν των
προβλεπόμενων από τις σχετικές διατάξεις, βασίζεται πάνω στο σεβασμό των ανθρώπινων
δικαιωμάτων και των εργασιακών ελευθεριών, πάνω στην ανάπτυξη πνεύματος αμοιβαίας
κατανόησης και συνεργασίας, καθώς και στη καθιέρωση πολιτικών διοίκησης ανθρώπινου
δυναμικού που καθορίζουν με σαφή και αμερόληπτο τρόπο όλα τα θέματα προσλήψεων,
μετακινήσεων, προαγωγών, εκπαίδευσης, αμοιβών, πρόσθετων παροχών, αδειών και
απουσιών. Στη χρήση δεν σημειώθηκε καμία απεργιακή κινητοποίηση, ενώ και το
συνδικαλιστικό δικαίωμα είναι απολύτως σεβαστό.
Η εταιρεία συμμορφώνεται με την εργατική νομοθεσία και τις συλλογικές συμβάσεις όπου
αυτές έχουν εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων υγιεινής και ασφαλείας. Η
εταιρεία επιθυμεί να εκπαιδεύεται και να επιμορφώνεται τακτικά το ανθρώπινο δυναμικό
της βάσει των επαγγελματικών απαιτήσεων και λειτουργικών ή και ατομικών αναγκών.

5

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΟΣ (LIQUIDITY RATIOS)

31.12.2017
31.12.2016
1.703.025,88 138% 1.340.867,00 179%

Αριθμοδείκτης Γενικής
Ρευστότητας (CURRENT
RATIO)

Κυκλοφορούν
Ενεργητικό
Βραχυπρόθεσμες
Υποχρεώσεις

Ρευστότητας (QUICK
RATIO)

Κυκλοφορούν
Ενεργητικό Αποθέματα
Βραχυπρόθεσμες
Υποχρεώσεις

1.743.964,13 142% 1.366.231,74 183%
1.230.572,94

748.235,82

Διαθέσιμα
Βραχυπρόθεσμες
Υποχρεώσεις

1.122.016,89 91%
1.230.572,94

859.011,43
748.235,82

Tαμειακής Ρευστότητας
(ACID TEST RATIO)

1.230.572,94

748.235,82

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (CAPITAL STRUCTURE RATIOS)
31.12.2017
31.12.2016
Ξένων προς Ιδια
Ξένο Κεφάλαιο
1.230.572,94 333% 748.235,82
Κεφάλαια (DEPT TO
Ίδια Κεφάλαια
369.000,00
369.000,00
EQUITY)

17

115%

203%
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Βραχυπρόθ. υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες
προς Ιδια Κεφάλαια
Υποχρεώσεις
(CURRENT LIABILITIES TO Καθαρή Θέση
NET WORTH)

1.230.572,94 143% 748.235,82
861.969,09

892.932,20

Ιδίων Κεφαλαίων προς
σύνολο υποχρεώσεων
πλέον προβλέψεων
(OWNER'S EQUITY TO
TOTAL LIABILITIES)

369.000,00
30%
1.230.572,94

369.000,00
748.235,82

1.743.964,13 83%

1.366.231,74 83%

2.105.797,75

1.654.423,74

Ίδια Κεφάλαια
Σύνολο Υποχρεώσεων

Κυκλοφορούν Ενεργητικό Κυκλοφορούν
προς Συνολικό
Ενεργητικό
Ενεργητικό (CURRENT
Συνολικό Ενεργητικό
ASSETS TO TOTAL ASSETS
RATIO)

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΟΣ (PROFITABILITY RATIOS)
31.12.2017
Μικτού Κέρδους
Μικτά Κέρδη
745.059,71
21%
Εκμεταλλεύσεως (GROSS Κύκλος Εργασιών
3.599.591,44
PROFIT MARGIN)
Αποδοτικότητας Ιδίων
Κεφαλαίων προ
αποσβέσεων (RETURN OF
INVESTMENT)

Κέρδη Χρήσης προ
Αποσβέσεων
Καθαρή Θέση

686.204,58

80%

861.969,09

ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (OPERATING EXPENSES RATIOS)
31.12.2017
Λειτουργικών εξόδων
Κόστος πωληθ. +
3.026.802,15 84%
(OPERATING RATIO)
λειτουργ.έξοδα
Κύκλος Εργασιών
3.599.591,44
Λειτουργικών εξόδων
προς πωλήσεις
(OPERATING EXPENSES
TO NET SALES)
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Λειτουργ.έξοδα
Κύκλος Εργασιών

352.124,42
10%
3.599.591,44

84%

49%

31.12.2016
781.656,72
21%
3.776.192,48
634.775,53

71%

892.932,20

31.12.2016
3.182.269,14 84%
3.776.192,48
403.608,04
11%
3.776.192,48

ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Στην κλειόμενη χρήση δεν έχουν προκύψει αξιοσημείωτοι μη χρηματοοικονομικοί δείκτες
που να χρήζουν ιδιαίτερης αναφοράς.
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ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

7.1 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
Η Εταιρία προσβλέπει στην βελτίωση της οικονομικής συγκυρίας που θα επιτρέψει την
ανάκαμψη του κλάδου, κυρίως στον τομέα των επισιτιστικών. Αυτό αναμένεται να έχει
θετική επίπτωση στην εταιρεία.
7.2 ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Η εταιρεία δεν διεξάγει έρευνα και δεν διαθέτει τμήμα ανάπτυξης.
7.3 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Τα υποκαταστήματα της Εταιρίας είναι τα εξής:
1. Πατησίων 76, Αθήνα
2. Λαγουμιτζή 15-17, Αθήνα
3. Τσαμαδού 78, Πειραιάς
4. Ομήρου 9, Ταύρος
5. Καραολή Δημητρίου 80, Πειραιάς
7.4

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός
που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρίας.
Άλιμος, 05 Ιουλίου 2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Μπούντρης Παναγιώτης του Βασιλείου

Άλιμος, 05 Ιουλίου 2018
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου & Διευθύνων
Σύμβουλος

Η Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Ο Οικονομικός Διευθυντής

Παναγιώτης Μπούντρης
Α.Δ.Τ. ΑΚ512153

Παναγιώτα Μπούντρη
Α.Δ.Τ. Χ087269

Δημήτριος Τασιόπουλος
ΑΡ.ΑΔ.20966 Α΄ ΤΑΞΗΣ
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