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Κύριοι μέτοχοι, 
Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας σας παρουσιάζουμε τη 

δραστηριότητα της εταιρείας κατά το 2018. 

 Η εταιρία παρουσίασε κέρδη των 41.060,29 ευρώ .  

 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2019 

 
 Ο περασμένος χρόνος για τον τουρισμό ήταν μια ανερχόμενη χρονιά. Οι προσδοκίες      
για το 2019 είναι καλύτερη. Η ανάπτυξη του τουριστικού ρεύματος θα φέρει την επιχείρησή 
μας σε νέα κερδοφόρα αποτελέσματα. 
  

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 
 Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της παρούσας χρήσης και τους συνοδεύοντα 
αυτού λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, εφαρμόστηκαν οι ακόλουθες λογιστικές αρχές. 

1) Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων έχουν υπολογιστεί με βάση τις 
διατάξεις του Π.Δ.  88/1973. 

2) Αποτίμηση αποθεμάτων. 
Τα αποθέματα εμπορευμάτων έχουν αποτιμηθεί στην κατ’ είδος χαμηλότερη αξία 
μεταξύ της αξίας κτήσης των ( ιστορικό κόστος) και της καθαράς 
ρευστοποιήσιμης αξίας των, όπως η έννοια αυτών καθορίζεται με την παρ. 4 του 
διεθνούς Λογιστικού Προτύπου ν.2. 
Όλα τα άλλα αποθέματα έχουν αποτιμηθεί στην  κατ΄ είδος χαμηλότερη τιμή 
μεταξύ της τιμής κτήσης αυτών ( ιστορικό κόστος, και της τρέχουσας τιμής 
αγοράς των και την  ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού). 
Για τον υπολογισμό της αξίας κτήσης όλων των αποθεμάτων, όπως και του 
κόστους παραγωγής των προϊόντων, εφαρμόστηκε η μέθοδος μέσου σταθμικού 
όρου. 

3) Αποζημιώσεις αποχωρούντος και απολυόμενου προσωπικού. 
Δεν σχηματίστηκε πρόβλεψη για αποζημιώσεις αποχωρούντος και απολυόμενου 
προσωπικού, ακολουθουμένης παγίως της αρχικής επιβάρυνσης κάθε χρήσης με τα 
εντός αυτής καταβαλλόμενα ποσά αποζημιώσεως. 
 

   
 
 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 
 
 Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2018 σε σχέση με του προηγούμενου έτους 
παρουσίασαν αύξηση . 

 Τα μικτά  έφθασαν σε  883.675,18 ευρώ μετά δε την αφαίρεση εξόδων διαθέσεων, 

των γενικών εξόδων διαχείρισης των κοστολογηθέντων αποσβέσεων, των 
χρηματοπιστωτικών εξόδων και των έκτακτων ανόργανων εξόδων απέμειναν  κέρδη  της 

τάξης των 41.060,29 ευρώ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ 
 

 Κέρδη   χρήσης                41.060,29 
Μείον ζημίες προηγούμενων ετών         0 

             Κέρδη προς διάθεση    41.060,29 

             Μείον Φόρος εισοδήματος               11.907,48 
_______________________________________________________________ 

             Κέρδη προς διάθεση                               29.152,81 

             Τακτικό αποθεματικό                                 1.457,64 
 
 
 
 
 

Μετά από τα παραπάνω κ.κ. Διαχειριστές  σας παρακαλούμε : 
1) Να εγκρίνεται τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσης 2018. 
2) Να απαλλάξατε εμάς από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018 

σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό. 
 

 
 
 
 
 
       Οι Διαχειριστές 
 

 


