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ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ
ΤΗΣ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΑΤΕ RENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ»
(Διαχειριστική Χρήση 1/11/2016– 31/10/2017)
Κύριοι Μέτοχοι,
Όπως γνωρίζετε, στην Γενική Συνέλευση της εταιρείας την 25/10/2010 ο μοναδικός
μέτοχος «ATE LEASING AE» με ποσοστό 100% αποφάσισε μεταξύ άλλων: α) τη λύση της
εταιρείας και την έναρξη των εργασιών εκκαθάρισης αυτής από 1/11/2010 και β) το διορισμό
των εκκαθαριστών:
1. Κωνσταντίνο Κατσώρχη
2. Δήμητρας Μπάτσου
3. Αναστασίας Λιούλιου
4. Ουρανίας Θωμαΐδου
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης την 10/10/2014, εκκαθαριστές της εταιρίας παραμένουν
οι Κωνσταντίνος Κατσώρχης και Ουρανία Θωμαΐδου.
Η εταιρία στο 7ο έτος της εκκαθάρισης 1/11/2016-31/10/2017 συνέταξε οικονομικές
καταστάσεις, οι οποίες καταρτίσθηκαν με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Ειδικότερα :
α) Η εταιρεία δεν παρουσιάζει έσοδα από λειτουργικές μισθώσεις γιατί σύμφωνα με απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης την 25/10/2010 προχώρησε στην μεταβίβαση του ενεργητικού στην
εταιρεία ΑΤΕ Leasing Α.Ε.
β) Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας, διαθέσεως και τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν σε
ποσό 2.128,79€. Το βασικό κονδύλι τα οποίο και διαμόρφωσε την αξία των εξόδων προέρχεται
από τις αμοιβές και έξοδα ελεγκτών 1.500,00€
γ) Οι Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα ανήλθαν σε ποσό 16.357,96€ και αφορά τόκους από
προθεσμιακές καταθέσεις.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ: Το κονδύλι του λογαριασμού Λοιπές Απαιτήσεις ποσού
16.715,78€ αναλύεται ως ακολούθως: α) πιστωτικό ΦΠΑ ποσού 14.776,43€ β) προκαταβολή
φόρου και επιστροφή παραβόλου ποσού 1.472,14€ και γ) απαιτήσεις από πιστωτικό υπόλοιπο
Φόρου Εισοδήματος 467,21 €
Το κονδύλι του λογαριασμού Διαθέσιμα ποσού 1.777.601,66€ αναλύεται ως ακολούθως: α)
ταμείο ποσού 822,42€ και β) καταθέσεις όψεως και προθεσμίας ποσού 1.776.779,24€.
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ
1.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: περιλαμβάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας καθώς και τα
αποτελέσματα εις νέον.
2.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: περιλαμβάνει την υποχρέωση καταβολής
λοιπών φόρων και τελών ποσού 1.659,00 €.
Αθήνα, 20/06/2018
ΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

Κωνσταντίνος Κατσώρχης

Ουρανία Θωμαΐδου
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της υπό εκκαθάριση Εταιρείας ATE ΡΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ

Έκθεση ελέγχου επί των εταιρικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Γνώμη με επιφύλαξη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της υπό εκκαθάριση Εταιρείας ATE ΡΕΝΤ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό εκκαθάρισης της 31ης Οκτωβρίου
2017, την κατάσταση αποτελεσμάτων εκκαθάρισης της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το
σχετικό προσάρτημα.
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο της έκθεσής μας
“Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη”, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε
ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της υπό εκκαθάριση Εταιρείας ATE ΡΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ κατά την 31η
Οκτωβρίου 2017, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την
ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 17 του Ν.4308/2014.

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχο μας προέκυψε ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις
φορολογικές αρχές για την χρήση από 1/1/2010 έως 31/10/2010 και την περίοδο από την έναρξη της εκκαθάρισης,
1/11/2010 μέχρι την 31/10/2017, όπως αναφέρεται και στη σημείωση 12(γ) που παρατίθεται στο προσάρτημα των
οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των περιόδων αυτών δεν
έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων
που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή
την ενδεχόμενη υποχρέωση,
Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης
που τυχόν απαιτείται για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις που πιθανόν να καταλογιστούν σε μελλοντικό
φορολογικό έλεγχο.
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί
στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην
παράγραφο της έκθεσής μας “Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων”. Είμαστε
ανεξάρτητοι από την Εταιρεία σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου
Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις
απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε
εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του
προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή
και κατάλληλα να παρέχουν βάση για γνώμη με επιφύλαξη.
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Ευθύνες των εκκαθαριστών επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Οι εκκαθαριστές έχουν την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 17 του Ν.4308/2014 όπως ισχύει, όπως και για εκείνες
τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που οι εκκαθαριστές καθορίζουν ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η
κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε
λάθος.

Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο
τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε
έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου,
αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην
Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να
προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε
εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές
τις οικονομικές καταστάσεις.
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε
επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:
• Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που
ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και
κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος
που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να
εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των
δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
• Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί
της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.
• Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το
εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τους εκκαθαριστές.
• Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τους εκκαθαριστές της λογιστικής αρχής της
ρευστοποιήσιμης αξίας δεδομένου ότι η εταιρεία έχει τεθεί σε εκκαθάριση από την 31/10/2010 και κατά
συνέπεια δεν έχει την ικανότητα να συνεχίσει τη δραστηριότητά της.
• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων,
συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις
απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη
παρουσίαση.
Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στους εκκαθαριστές, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του
ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις
δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκκαθαριστές έχουν την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης των
Εκκαθαριστών, 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 των Εκκαθαριστών έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες
νομικές απαιτήσεις των άρθρων 43α του κ.ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες
οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/10/2017.
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β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την υπό εκκαθάριση εταιρεία ATE ΡΕΝΤ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης
των Εκκαθαριστών.
Αθήνα, 21 Ιουνίου 2018
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Νίκος Κατσιμπάρδης
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 36181
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/10/2017
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο

Σημ.

31/10/2017

31/10/2016

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

16.715,78
1.777.601,66
1.794.317,44
1.794.317,44
1.794.317,44

15.888,57
1.771.468,17
1.787.356,74
1.787.356,74
1.787.356,74

31/10/2017

31/10/2016

4.1

1.000.000,00
1.000.000,00

1.000.000,00
1.000.000,00

4.2
4.2

0,00
0,00
792.658,44
792.658,44

0,00
0,00
784.242,42
784.242,42

1.792.658,44

1.784.242,42

0,00
1.659,00
1.659,00
1.659,00

1.514,32
1.600,00
3.114,32
3.114,32

1.794.317,44

1.787.356,74

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Χρηματοοικονομικά στοιχεία
Λοιπές απαιτήσεις
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο
Σύνολο κυκλοφορούντων
Σύνολο Ενεργητικού
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Σύνολο
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Αφορολόγητα αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο
Σύνολο καθαρής θέσης
Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος
Λοιποί φόροι και τέλη
Σύνολο
Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων
και Υποχρεώσεων

3.1
3.2

Σημ.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Σφάλμα! Λανθασμένη σύνδεση.
Σημ.
Κύκλος εργασιών
Κόστος πωλήσεων
Μικτό Αποτέλεσμα
Άλλα έσοδα
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό
ποσό)
Άλλα έξοδα και ζημιές
Αποτέλεσμα προ φόρων και τόκων
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποτέλεσμα προ φόρων
Φόροι εισοδήματος
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

5.1

5.2
5.2

31/10/2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.128,79

31/10/2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.668,36

0,00

0,00

0,00
-2.128,79

0,00
-3.668,36

16.357,96
-122,10
14.107,07
-5.691,05
8.416,02

22.888,07
-123,87
19.095,84
-7.137,79
11.958,05
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Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης
Οκτωβρίου 2017
1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία
α)

Επωνυμία: ATE RENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

β) Νομικός τύπος: Ανώνυμη εταιρεία.
γ) Περίοδος αναφοράς: 1.11.2016 - 31.10.2017
δ) Διεύθυνση της έδρας: Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26, Αθήνα
ε) Α.Μ.Α.Ε.: 54251/01/ΑΤ/Β/03/163
Γ.Ε.ΜΗ. 5248701000
στ) Σύμφωνα με το από 25/10/2010 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίστηκε
η λύση της εταιρείας ΑΤΕ PENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ» και δ.τ. «ΑΤΕ RENT
Α.Ε.Τ.Ε.». και η θέση αυτής σε εκκαθάριση σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 και του
καταστατικού της. Με την ίδια απόφαση ορίστηκαν εκκαθαριστές οι εξής: 1. Κωνσταντίνος
Κατσώρχης του Πέτρου, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Πρωτέως αρ. 4, Α.Δ.Τ
Τ538610 εκδοθείσα από Τ.Α. Κηφισιάς την 02/06/2000. 2. Ουρανία Θωμαΐδου του Αριστοφάνη,
Λογίστρια, κάτοικος Αλίμου, οδός Δωδεκανήσου αρ.8, ΑΔΤ Τ 091082 εκδοθείσα από Α.Τ. Π.
Φαλήρου την 22.8.1999. 3. Αναστασία Λιούλιου του Παναγιώτη, Δικηγόρος, κάτοικος Αθήνας,
οδός Ξενοκράτους αρ.15, ΑΔΤ ΑΕ 102709, εκδοθείσα από Α.Τ. Γλυφάδας την 02/03/2007. 4.
Δήμητρα Μπάτσου του Ιωάννη, Δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, οδός Ανδρομάχης αρ. 5, ΑΔΤ Ξ
288079, εκδοθείσα από Α.Τ. Αγίας Παρασκευής την 27.11.1986. Με το από 10/10/2014
πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίστηκε η ανάκληση των εκκαθαριστών
Δήμητρας Μπάτσου του Ιωάννη και Αναστασίας Λιόλιου του Παναγιώτη. Συνέπεια τούτου
εκκαθαριστές της εταιρείας ΑΤΕ PENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ» παρέμειναν
οι Κωνσταντίνος Κατσώρχης του Πέτρου και Ουρανία Θωμαΐδου του Αριστοφάνη οποίοι θα
ενεργούν όλες τις κατά νόμο πράξεις της εκκαθάρισης. Λόγω της θέσης της εταιρείας σε
καθεστώς εκκαθάρισης, η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
δεν είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για το
λόγο αυτό τα στοιχεία του ισολογισμού έχουν αποτιμηθεί στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία
τους.
ζ) Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων.
η) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη
συμφωνία με το νόμο 4308/2014. Η παρούσα χρήση είναι η πρώτη χρήση κατά την οποία η
εταιρία εφαρμόζει τα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως ορίζονται στον προαναφερθέντα
νόμο.
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θ) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το
λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.
ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

2. Λογιστικές αρχές και μέθοδοι
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση κρίσης και την διενέργεια
εκτιμήσεων από την διοίκηση, τα οποία επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών, τα
αναγνωριζόμενα ποσά των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και
γνωστοποιήσεων. Αυτές οι εκτιμήσεις και παραδοχές βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και σε
λοιπούς παράγοντες που θεωρείται ότι είναι εύλογα για τις περιστάσεις. Τα πραγματικά γεγονότα όμως,
μπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές παραδοχές
επανεκτιμώνται σε συνεχή βάση.

2.1. Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές και μέθοδοι
Η εταιρεία για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εφαρμόζει τις
ακόλουθες λογιστικές αρχές και μεθόδους, στα πλαίσια της βασικής αρχής του δουλευμένου.
Καθώς η εταιρεία έχει τεθεί σε εκκαθάριση, οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της δεν
συντάσσονται με βάση τη θεμελιώδη παραδοχή της συνέχισης της δραστηριότητας αλλά:
α) Τα περιουσιακά στοιχεία επιμετρώνται στις καθαρές ρευστοποιήσιμες αξίες τους.
β) Οι υποχρεώσεις, περιλαμβανομένων των προβλέψεων, επιμετρώνται στα ποσά που αναμένεται να
απαιτηθούν για το διακανονισμό τους.
2.1.1. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
2.1.1.1. Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
α) Αρχική καταχώριση
Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως,
δηλαδή στο κόστος που απαιτήθηκε για την απόκτηση τους. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει το
σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων (ή ταμειακών ισοδύναμων) ή την εύλογη αξία άλλου
ανταλλάγματος που διατέθηκε για την απόκτηση, πλέον δαπάνες αγοράς.
β) Μεταγενέστερη αποτίμηση
Η εταιρεία έχει αποτιμήσει τα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε ρευστοποιήσιμες
αξίες.
γ) Διαγραφή
Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται όταν και μόνον όταν εκπνεύσουν τα
συμβατικά δικαιώματα επί των ταμιακών ροών του στοιχείου ή μεταβιβαστούν ουσιαστικά όλοι οι
κίνδυνοι και τα οφέλη που προκύπτουν από την κυριότητα του στοιχείου αυτού.
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2.1.2. Φόροι εισοδήματος
2.1.2.1. Τρέχων φόρος
Ο τρέχων φόρος εισοδήματος περιλαμβάνει:
• Τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει με βάση τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας
φορολογικής νομοθεσίας.
• Τον φόρο εισοδήματος και τις προσαυξήσεις που προκύπτουν από τον φορολογικό έλεγχο.
Οι διαφορές του φορολογικού ελέγχου, καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων της
χρήσεως, κατά την οποία βεβαιώνονται από τις φορολογικές αρχές και γίνονται αποδεκτές από την
Εταιρεία.
2.1.2.2. Αναβαλλόμενοι φόροι
Αναβαλλόμενοι φόροι προκύπτουν όταν υπάρχουν προσωρινές (αναστρέψιμες) διαφορές μεταξύ
λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσεως στοιχείων του ισολογισμού.
Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων.
2.1.3. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, καταχωρήθηκαν στα ονομαστικά ποσά τους.
β) Μεταγενέστερη αποτίμηση
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, περιλαμβανομένων των προβλέψεων, επιμετρώνται στα
ποσά που αναμένεται να απαιτηθούν για το διακανονισμό τους.
γ) Διαγραφή
Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική δέσμευση
εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την δημιούργησε δεν
υφίσταται πλέον.
2.1.4. Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση
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.
β) Διαγραφή
Μια μη χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική δέσμευση
εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την δημιούργησε δεν
υφίσταται πλέον.
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2.1.5. Προβλέψεις
Οι προβλέψεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που
αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους.
2.1.6. Έσοδα και έξοδα
Η εταιρεία καταχωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται δουλευμένα.
2.1.7. Στοιχεία της καθαρής θέσεως
Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμώνται μεταγενέστερα στα
ονομαστικά ποσά, που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί.
2.1.8. Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Τα στοιχεία αυτά αφορούν ενδεχόμενα δικαιώματα και δεσμεύσεις αντίστοιχα, τα οποία προκύπτουν
από γεγονότα του παρελθόντος και η ύπαρξή τους θα επιβεβαιωθεί μόνο από το αν συμβούν ή δεν
συμβούν ένα ή περισσότερα αβέβαια μελλοντικά γεγονότα, τα οποία δεν είναι πλήρως υπό τον έλεγχο
της Εταιρείας. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται στις σημειώσεις των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων.
2.1.9. Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού
Οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του ισολογισμού,
προσαρμόζονται, εάν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι διορθωτικά γεγονότα μετά την ημερομηνία
αυτή επιβάλλουν προσαρμογές της αξίας τους. Οι προσαρμογές αυτές γίνονται για τέτοια γεγονότα, ως
την ημερομηνία εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων από τον Εκκαθαριστή. Τα μη διορθωτικά,
μετά την ημερομηνία του ισολογισμού γεγονότα, γνωστοποιούνται εφόσον είναι σημαντικά, στις
σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
2.1.10. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές
Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και
σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων αναμενόμενων μελλοντικών γεγονότων που, υπό τις
παρούσες συνθήκες, αναμένεται να πραγματοποιηθούν.

3. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
3.1 Λοιπές απαιτήσεις
Ανάλυση του κονδυλίου παρατίθεται κατωτέρω:Σφάλμα! Λανθασμένη σύνδεση.
Λοιπές απαιτήσεις
Ελληνικό δημόσιο προκ/νοι και παρακρατημένοι φόροι
Απαιτήσεις από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας
Απαιτήσεις από Φόρο Εισοδήματος
Σύνολο

1/11/2016-31/10/2017
1.472,14
14.776,43
467,21
16.715,78

1/11/2015-31/10/2016
1.472,14
14.416,43
0,00
15.888,57

13

3.2 Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Η ανάλυση του κονδυλίου παρατίθεται κατωτέρω:

Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Ταμείο
Καταθέσεις όψεως σε ευρώ
Καταθέσεις προθεσμίας σε ευρώ
Σύνολο

1/11/2016-31/10/2017 1/11/2015-31/10/2016
822,42
152,21
26.779,24
11.315,96
1.750.000,00
1.760.000,00
1.777.601,66
1.771.468,17

Σφάλμα! Λανθασμένη σύνδεση.4. Λογαριασμοί καθαρής θέσεως
4.1 Μετοχικό κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε € 1.000.000,00 και αποτελείται από 200.000 κοινές μετοχές
ονομαστικής αξίας € 5,00 εκάστη.

4.2 Αποθεματικά
Κατά την 31/10/17 και 31/10/16 δεν υπάρχουν αποθεματικά.

5. Έσοδα και έξοδα σημαντικού ποσού
5.1 Έξοδα Διοίκησης
Παρατίθεται ανάλυση των εξόδων της εταιρείας

Σφάλμα! Λανθασμένη σύνδεση.
1/11/2016-31/10/2017
Αμοιβές & έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών
υποκείμενα σε φόρο
Αμοιβές & έξοδα μη ελευθέρων
επαγγελματιών υποκείμενα σε παρακράτηση
φόρου
Λοιπά έξοδα
Έξοδα μεταφορών
Συνδρομές-εισφορές
Έξοδα δημοσιεύσεων
Σύνολο

Έξοδα Διοίκησης
1.500,00
250,00
0,00
58,79
320,00
0,00
2.128,79
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1/11/2015-31/10/2016

Έξοδα Διοίκησης

Αμοιβές & έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών
υποκείμενα σε φόρο
Αμοιβές & έξοδα μη ελευθέρων
επαγγελματιών υποκείμενα σε παρακράτηση
φόρου
Λοιπά έξοδα
Έξοδα μεταφορών
Συνδρομές-εισφορές
Έξοδα δημοσιεύσεων

2.000,00
250,00
1.000,00
47,64
350,72
20,00
3.668,36

Σύνολο

Σημειώνουμε ότι η εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό ούτε κατά τη τρέχουσα χρήση, ούτε κατά την
προηγούμενη και ως εκ τούτου δεν υφίστανται σχετικές δαπάνες.

5.2 Πιστωτικοί και Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα/ έξοδα
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Έξοδα και προμήθειες τραπεζών

31/10/2017
122,10

31/10/2016
123,87

122,10

123,87

31/10/2017
16.357,96

31/10/2016
22.888,07

16.357,96

22.888,07

Σύνολο

Χρηματοοικονομικά έσοδα
Τόκοι καταθέσεων και τρεχούμενων λογαριασμών
Σύνολο

6. Στοιχεία της εταιρείας που καταρτίζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές

καταστάσεις του τελικού συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί η
εταιρεία ως θυγατρική
Η εταιρεία δεν ανήκει σε τελικό σύνολο επιχειρήσεων για το οποίο καταρτίζονται ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις.

7. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και
εποπτικών οργάνων
Δεν υφίστανται τέτοια ποσά.

8. Αμοιβές σε μέλη διοικητικών διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων
Δεν υφίστανται τέτοιες αμοιβές κατά την τρέχουσα χρήση.
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9. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Η εταιρεία δεν έχει πραγματοποιήσει συναλλαγές με συνδεμένα μέρη, ούτε έχει υπόλοιπα
απαιτήσεων ή υποχρεώσεων από και προς συνδεμένα μέρη.

10. Αμοιβές για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για
άλλες υπηρεσίες διασφαλίσεως
Οι αμοιβές που χρεώθηκαν από τον νόμιμο ελεγκτή για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών
καταστάσεων της παρούσας χρήσης ανέρχονται σε € 1.500.

11. Διακανονισμοί (συμφωνίες) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό με
σημαντικές θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις επί της εταιρείας
Δεν υφίστανται τέτοιοι διακανονισμοί.

12. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις
που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό
α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις
Δεν υφίστανται τέτοιες υποχρεώσεις
β) Εγγυήσεις
Δεν υφίστανται δοσμένες εγγυήσεις.
γ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις διαχειριστικές χρήσεις από 1/1/2010
έως 31/10/2010, καθώς και για τη χρήση που ξεκίνησε από 1/11/2010 (έναρξη εκκαθάρισης) έως και
την τρέχουσα, και ως εκ τούτου οι φορολογικές της υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί αμετάκλητες
Εκτιμούμε ότι από ένα μελλοντικό φορολογικό έλεγχο δεν θα προκύψουν σημαντικοί πρόσθετοι φόροι
και προσαυξήσεις και ως εκ τούτου δεν έχει διενεργηθεί πρόβλεψη.

13. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού
Δεν υφίστανται τέτοια γεγονότα.
Αθήνα 20/06/2018
ΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

ΘΩΜΑΙΔΟΥ

ΚΑΤΣΩΡΧΗΣ

ΟΥΡΑΝΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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