
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2016 

 
Της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΜΩΝΗΣ & ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΠΑΣ ΕΠΕ 

 

 
Προς την 
Ετήσια Γενική Συνέλευση των Εταίρων, 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 3190/55 και τις αναφορές στο άρθρο 43α, παράγρ.3 του Ν. 2190/20 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, υποβάλλουμε προς έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της 
εταιρείας για την διαχειριστική περίοδο (01/01/16-31/12/16). 

 
Ι. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας 

 

Κατά τη χρήση 2016 η Εταιρία παρουσίασε κέρδη μετά την αφαίρεση φόρων ποσού 73.107,61 ευρώ έναντι 
του ποσού 163.701,60 ευρώ της χρήσης 2015. 

 
Τα αναλυτικά αποτελέσματα έχουν ως εξής: 

 

Ο κύκλος εργασιών για την κλειόμενη χρήση ανήλθε σε 851.499,35 ευρώ έναντι 794.981,89 ευρώ της 
προηγούμενης χρήσης, δηλαδή, σημείωσε αύξηση κατά 56.517,46 ευρώ ή σε ποσοστό 7,1%. Τα μικτά 
αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης ανήλθαν σε 224.992,44 ευρώ την κλειόμενη χρήση έναντι 
211.427,44 ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση 13.565,00 ευρώ ή σε ποσοστό 6,42%, 

ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη ποσού 91.207,93 ευρώ την κλειόμενη χρήση έναντι 
κερδών 118.110,02 ευρώ στη χρήση 2015, μειωμένα κατά 26.902,09 ευρώ ή σε ποσοστό 22,78%. 

 
Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως 

 
 

 2016  2015 

 Κύκλος εργασιών (καθαρός)                                                                  851.499,35  794.981,89 

 Κόστος πωλήσεων                                                                              -626.506,91  -583.554,45 

 Μικτό αποτέλεσμα                                                                               224.992,44  211.427,44 

 Λοιπά συνήθη έσοδα                                                                                           -  - 

 Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη) 224.992,44  211.427,44 

     

 Έξοδα διοίκησης                                                                                 -61.853,20  -83.521,16 

 Έξοδα διάθεσης                                                                                  -67.627,27  -70.849,34 

 Λοιπά έξοδα και ζημιές                                                                           -15.578,39  -5.731,69 

 Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)                                              -  - 

 Κέρδη & ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων                             -  -0,11 

 Κέρδη & ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία                                                  -  - 

 Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων                                                                     -  - 

 Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας                                     -  - 

 Λοιπά έσοδα και κέρδη                                                                           10.102,65  65.103,34 

 Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων                                                90.036,23  116.428,48 

     

 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα                                                                 12,99  28,59 

 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα                                                          -  -2.166,39 

 Φορολογική Αναμόρφωση 1.158,71  3.819,34 

 Αποτέλεσμα προ φόρων                                                                       91.207,93  118.110,02 

     

 Φόροι εισοδήματος                                                                                -26.450,30  -34.251,91 

 Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους                                              64.757,63  83.858,11 

 

     



 

Κατά το χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσεως μέχρι την ημερομηνία συντάξεως της παρούσας 
Έκθεσης, δεν συνέβησαν κάποια σημαντικά οικονομικά ή άλλα γεγονότα που να επηρεάζουν τη 

χρηματοοικονομική και περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. 
 

ΙΙ. Οικονομική θέση της Εταιρίας 
 

Η οικονομική κατάσταση της Εταιρίας ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα των Οικονομικών 
Καταστάσεων της κλειόμενης χρήσης. 

 
Η αναπόσβεστη αξία των πάγιων στοιχείων Ενεργητικού ανέρχεται σε 4.665,18 Ευρώ, έναντι 6.126,45 
ευρώ την προηγούμενη χρήση, τα Ίδια Κεφάλαια ανέρχονται σε 102.000,00 ευρώ έναντι 102.000,00 ευρώ 
την προηγούμενη χρήση, ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις ανέρχονται σε 264.805,34 ευρώ, έναντι 
433.032,07 ευρώ την προηγούμενη χρήση. 

 

ΙΙΙ. Προοπτικές – Στόχοι Εταιρίας για το 2017 
 

Στόχος μας θα είναι, παρότι συνεχίζουμε να διανύουμε μία δύσκολη περίοδο λόγω των προβλημάτων στο 
οικονομικό περιβάλλον, να επεκτείνουμε τον κύκλο εργασιών μας και να διατηρήσουμε το υψηλό επίπεδο 
στις παροχές υπηρεσιών μας.  
Όπως αναμέναμε η αλλαγή έδρας επέδρασε θετικά στην εταιρεία με αποτέλεσμα την αύξηση τζίρου 
εργασιών παρόλη την συνεχιζόμενη ύφεση που πλήττει το κλάδο των ασανσέρ και γενικότερα την 
ελληνική οικονομία.  
Η εταιρεία είναι συνεπής προς την καταβολή των υποχρεώσεων της προς το ελληνικό δημόσιο αλλά κ 
τρίτους και στόχος μας είναι να το διατηρήσουμε, αλλά θα πρέπει  να αναφερθεί ότι υπάρχει μεγάλη 
καθυστέρηση αποπληρωμής τιμολογίων μας, κυρίως από πελάτες του δημόσιου, δυσχεραίνοντας σε 
μεγάλο βαθμό την ταμιακή ρευστότητα της εταιρείας. 

 
Κύριοι Εταίροι, 

 

Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2016 

και να μας απαλλάξετε από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης αυτής. 

 

 
Αθήνα, 25 Αυγούστου 2017 

 

 
 

Ο Διαχειριστής 

 
 
 

Ιωάννης Πομώνης 



Σημείωση 31/12/2016 31/12/2015

Μηχανολογικός εξοπλισμός 2.1                         0,12                       0,10 
Λοιπός εξοπλισμός                   4.665,06                6.126,35 
Σύνολο                  4.665,18                6.126,45 
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Δάνεια και απαιτήσεις 2.5                   7.381,00                5.376,00 
Σύνολο                  7.381,00                5.376,00 
Σύνολο μη κυκλοφορούντων               12.046,18             11.502,45 

Εμπορικές απαιτήσεις 2.7               435.330,45             391.968,01 
Λοιπές απαιτήσεις 2.7               147.389,81             220.705,78 
Προπληρωμένα έξοδα                            -                     954,42 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα                 76.194,61             158.458,20 
Σύνολο               658.914,87            772.086,41 
Σύνολο κυκλοφορούντων             658.914,87           772.086,41 
Σύνολο ενεργητικού             670.961,05           783.588,86 

Σημείωση 31/12/2016 31/12/2015

Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο               102.000,00             102.000,00 
Σύνολο               102.000,00             102.000,00 

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού                 39.497,27               36.259,39 
Αποτελέσματα εις νέο                 69.869,73                9.508,69 
Σύνολο               109.367,00               45.768,08 
Συναλλαγματικές διαφορές                            -                            -   
Σύνολο καθαρής θέσης             211.367,00           147.768,08 

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 2.10                 12.162,47               12.162,47 
Λοιπές προβλέψεις 2.10               182.626,24             190.626,24 
Σύνολο Προβλέψεων             194.788,71           202.788,71 

Εμπορικές υποχρεώσεις 2.8               151.851,88             169.007,09 
Φόρος εισοδήματος 2.3               (11.522,61)                8.527,60 
Λοιποί φόροι και τέλη                 32.428,53               17.419,61 
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης                 11.063,10               12.738,49 
Λοιπές υποχρεώσεις                 71.014,32             215.369,16 
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα                   9.970,12                9.970,12 
Έσοδα επόμενων χρήσεων                            -                            -   
Σύνολο               264.805,34             433.032,07 
Σύνολο υποχρεώσεων             264.805,34           433.032,07 
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων             670.961,05           783.588,86 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΜΩΝΗΣ & ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΠΑΣ Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ. 999963580  -  Αριθμός Μητρώου Γ.Ε.ΜΗ. 005355801000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών προτύπων ν. 4308/2014

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Καθαρή θέση 

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

Προβλέψεις

Υποχρεώσεις 

Ο Διαχειριστής Η Υπεύθυνη Λογιστηρίου Το Μέλος

Γιάννης Πομώνης Χαρίκλεια Καρρά Θωμάς Παππάς
ΑΔΤ ΑΖ611546 Αρ. Μητρώου 100899 Α' Τάξεως ΑΔΤ ΑΙ 671352

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2017

Ο Διαχειριστής Η Υπεύθυνη Λογιστηρίου Το Μέλος

Γιάννης Πομώνης Χαρίκλεια Καρρά Θωμάς Παππάς
ΑΔΤ ΑΖ611546 Αρ. Μητρώου 100899 Α' Τάξεως ΑΔΤ ΑΙ 671352

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2017



ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΜΩΝΗΣ & ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΠΑΣ Ε.Π.Ε. 
Α.Φ.Μ. 999963580 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 005355801000 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2016 
βάσει των Ελληνικών Λογιστικών προτύπων ν. 4308/2014 - κατά λειτουργία 

 
 
 
 

2016 2015

Κύκλος εργασιών (καθαρός)                                                                 851.499,35 794.981,89

Κόστος πωλήσεων                                                                             -626.506,91 -583.554,45

Μικτό αποτέλεσμα                                                                              224.992,44 211.427,44

Λοιπά συνήθη έσοδα                                                                                          - -

Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη) 224.992,44 211.427,44

Έξοδα διοίκησης                                                                                -61.853,20 -83.521,16

Έξοδα διάθεσης                                                                                 -67.627,27 -70.849,34

Λοιπά έξοδα και ζημιές                                                                          -15.578,39 -5.731,69

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)                                             - -

Κέρδη & ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων                            - -0,11

Κέρδη & ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία                                                 - -

Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων                                                                    - -

Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας                                    - -

Λοιπά έσοδα και κέρδη                                                                          10.102,65 65.103,34

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων                                               90.036,23 116.428,48

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα                                                                12,99 28,59

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα                                                         - -2.166,39

Φορολογική Αναμόρφωση 1.158,71 3.819,34

Αποτέλεσμα προ φόρων                                                                      91.207,93 118.110,02

Φόροι εισοδήματος                                                                               -26.450,30 -34.251,91

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους                                             64.757,63 83.858,11

 
 
 
 
 

 
Αθήνα, 30 Ιουνίου 2017 

 
 
 
 

 

 
Ο Διαχειριστής 

 
 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΜΩΝΗΣ 
ΑΔΤ ΑΖ611546 

 

Το μέλος 
 
 
 
 
 

ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΠΑΣ 
ΑΔΤ ΑΙ 671352 

Η Υπεύθυνη του Λογιστηρίου 
 
 
 
 
 

ΚΑΡΡΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 
Αρ. Μητρώου 100899 Α’ τάξεως 

 



ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΜΩΝΗΣ & ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΠΑΣ ΕΠΕ 
Αριθμός Μητρώου Γ.Ε.ΜΗ. 005355801000 

 
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ  

ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2016 
(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014) 

 

1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία 

α) Επωνυμία: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΜΩΝΗΣ & ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΠΑΣ ΕΠΕ 

β) Νομικός τύπος: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης 

γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2016 - 31.12.2016 

δ) Διεύθυνση της έδρας: Λ. Μεσογείων 50 Αθήνα 115 27 

ε) Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ.: 005355801000 

στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την 
κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  

ζ) 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. 

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

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 εταιρεία για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εφαρμόζει τις ακόλουθες 
λογιστικές αρχές και μεθόδους, στα πλαίσια της βασικής αρχής του δουλευμένου.  

2.1. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο 
περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή 
επιδιωκόμενη χρήση.  

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται στο 
αποσβέσιμο κόστος (αρχικό κόστος κτήσεως, πλέον κάθε μεταγενέστερη δαπάνη που πληρεί τον 
ορισμό του περιουσιακού στοιχείου, μείον σωρευμένες αποσβέσεις). 

Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με τους παρακάτω συντελεστές απόσβεσης, που 

αντανακλούν την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους:  

α/α Περιγραφή Συντελεστής απόσβεσης 

(1) Μηχανολογικός εξοπλισμός 10% 

(2) Μεταφορικά μέσα - Φορτηγά 12% 

(3) Μεταφορικά μέσα - Επιβατικά 16% 

(4) Εξοπλισμός Η/Υ 20% 

(5) Λοιπά πάγια στοιχεία  10% 

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία διαγράφονται κατά την πώλησή τους ή αν η Εταιρεία δεν αναμένει 
μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρησιμοποίησή τους ή την πώλησή τους.  



2.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία  

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 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. 

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. 

2.3. Φόρος εισοδήματος 

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. 

2.4. Αποθέματα 

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

2.5. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, δηλαδή 
στο κόστος που απαιτήθηκε για την απόκτηση τους. Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται στο κόστος κτήσεώς τους (ονομαστικά ποσά) 
μείον τυχόν ζημίες απομειώσεως. 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα αποτιμούνται με την 
ισοτιμία του ξένου νομίσματος κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι σχετικές συναλλαγματικές 

διαφορές καταχωρίζονται στα αποτελέσματα. 

2.6. Προκαταβολές και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Οι προκαταβολές δαπανών καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως (καταβαλλόμενα ποσά) και 
αποτιμούνται μεταγενέστερα στο αρχικό κόστος κτήσεως, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της 
αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομειώσεως. Η απομείωση των προκαταβολών δαπανών 
αναφέρεται στην περίπτωση στην οποία ο λήπτης του σχετικού ποσού δεν είναι σε θέση ούτε να 
εκπληρώσει την δέσμευση που ανέλαβε ούτε να επιστρέψει το υπόλοιπο του ποσού. 



Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως και 
αποτιμούνται μεταγενέστερα στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και ανακτήσιμης αξίας, 
δηλαδή του ποσού που αναμένεται να ληφθεί. 

2.7. Εμπορικές απαιτήσεις 

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

2.8. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, τόσο κατά την αρχική καταχώριση, όσο και μεταγενέστερα, 
αποτιμούνται στα ονομαστικά ποσά τους. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που εκφράζονται σε 
ξένο νόμισμα αποτιμούνται με την ισοτιμία του ξένου νομίσματος κατά την ημερομηνία του 
ισολογισμού. Οι σχετικές συναλλαγματικές διαφορές καταχωρίζονται στα αποτελέσματα. 

2.9. Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται 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.  

2.10. Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που 
αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. 

Ειδικότερα, οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία 
καταχωρίζονται και αποτιμούνται στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την 
ημερομηνία του ισολογισμού. 

2.11. Έσοδα και έξοδα 

Η εταιρεία καταχωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται δουλευμένα.  

Ειδικότερα: 

Τα έσοδα από πώληση αγαθών καταχωρίζονται εντός της περιόδου στην οποία καθίστανται 
δουλευμένα και εφόσον πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

- Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την 

κυριότητά τους. 

- Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή. 

- Τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα 

πιθανή η εισροή τους στην οντότητα. 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών και συμβόλαια εγκατάστασης καταχωρίζονται με τη μέθοδο του 
ποσοστού ολοκληρώσεως. 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. 

2.12. Κρατικές επιχορηγήσεις 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που λαμβάνονται για απόκτηση πάγιων στοιχείων καταχωρίζονται ως 
αναβαλλόμενα έσοδα (έσοδα επόμενων περιόδων) και μεταφέρονται τμηματικά στα αποτελέσματα ως 
έσοδα κατ' αναλογία των αποσβέσεων των πάγιων στοιχείων για τα οποία ελήφθησαν, ενώ αυτές που 



λαμβάνονται για κάλυψη εξόδων καταχωρίζονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην ίδια περίοδο που 
καταχωρίζονται και τα αντίστοιχα έξοδα. 

3. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων, μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων και 
διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων 

Οι μεταβολές λογιστικών αρχών και μεθόδων, καταχωρίζονται με αναδρομική επαναδιατύπωση των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με τις καταστάσεις 
της τρέχουσας περιόδου, ώστε τα παρουσιαζόμενα κονδύλια να είναι συγκρίσιμα. 

Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων καταχωρίζονται στην περίοδο, στην οποία διαπιστώνεται ότι 
προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι 
μεταβολές αυτές δεν καταχωρίζονται αναδρομικά. 

Οι διορθώσεις σφαλμάτων καταχωρίζονται με την αναδρομική διόρθωση των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με τις καταστάσεις της τρέχουσας 
περιόδου.  

 

 
Β. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

1. Ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται οι πληροφορίες που αφορούν την κίνηση και τη συμφωνία των 
λογαριασμών των ενσωμάτων παγίων και των άυλων παγίων. 

Αξία κτήσης 

Λοιπός Εξοπλισμός Σύνολο 

Μηχανολογικός Μεταφορικά Έπιπλα & Παγίων 

Εξοπλισμός Μέσα Λοιπός Εξοπλισμός   

Κόστος κτήσης 01.01.2016 6.071,96 15.315,77 31.007,98 52.395,71 

Προσθήκες 2015 (31.12.2016) 610,00 0,00 9.765,68 10.375,68 

Μειώσεις 2015 (31.12.2016) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Κόστος κτήσης 31.12.2016 6.681,96 15.315,77 40.773,66 62.771,39 

Αποσβέσεις       0,00 

Σωρευμένες αποσβέσεις 01.01.2016 6.071,86 12.546,65 27.650,75 46.269,26 

Αποσβέσεις 2016 609,98 979,46 10.247,51 11.836,95 

Μειώσεις αποσβεσμένων 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 

Σωρευμένες αποσβέσεις 31.12.2016 6.681,84 13.526,11 37.898,26 58.106,21 

2. Εμπράγματες εγγυήσεις επί ακινήτων της εταιρείας 

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 

3. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ληξιπρόθεσμες μετά από 5 έτη 

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 

4. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν 

εμφανίζονται στον ισολογισμό 

Η Εταιρεία έχει χορηγήσει εγγυητικές επιστολές προς διάφορους τρίτους, ανάλυση των οποίων 
παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα: 



1) Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση καλής εκτ.συμβ. Τρ.Πειραιώς 4.040,00 

2) Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση καλής εκτ.συμβ. Eurobank 1.251,40 

3) Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση καλής εκτ.συμβ. Ταμ.Παρακατ. 4.892,32 

4) Εγγυητικές επιστολές για συμμετοχή σε Διαγωνισμούς Τρ.Eurobank 2.402,26 

  
12.585,98 

 

5. Μέσος όρος και αμοιβές προσωπικού 

Ο μέσος όρος των απασχολούμενων ανέρχεται σε 17 άτομα με συνολικό κόστος 279.618,74. 

6. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών 
οργάνων 

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 

 

 

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2017 

 

 

 

 
Ο Διαχειριστής 

 
 

 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΜΩΝΗΣ 

Το μέλος 
 
 

 
 

ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΠΑΣ 

Η Υπεύθυνη του 
Λογιστηρίου 

 

 
 

ΚΑΡΡΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 



ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας 
«ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΜΩΝΗΣ ΚΑΙ ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΠΑΣ – Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» 

Αριθμός Μητρώου Γ.Ε.ΜΗ. 005355801000 
 
Στην Αθήνα σήμερα 10 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 16.00 μμ συνήλθαν σε Τακτική 
Γενική Συνέλευση όλα τα μέλη της εταιρείας με την επωνυμία "ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΜΩΝΗΣ & 
ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΠΑΣ ΕΠΕ" που εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου 
στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Μεσογείων 50 Αθήνα, μετά από πρόσκληση του διαχειριστή 
αυτής κ. Ιωάννη Πομώνη. 
 
Στη Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά σύμφωνα με το καταστατικό ο διαχειριστής της εταιρείας κ. 
Ιωάννης Πομώνης, που όρισε σαν προσωρινό γραμματέα την Κα Σοφία Γαλανάκη, υπάλληλο της 
εταιρείας. 
 
Με εντολή του προσωρινά προεδρεύοντος η γραμματεύς Κα Σοφία Γαλανάκη διαβάζει τον πίνακα 
των εταίρων, που λαμβάνουν μέρος στη Συνέλευση και έχουν δικαίωμα ψήφου, ο οποίος έχει 
συνταχθεί σύμφωνα με το καταστατικό και έχει τοιχοκολληθεί 48 ώρες νωρίτερα στο κατάστημα της 
Εταιρείας. 
 
 Ο πίνακας έχει ως εξής : 
 

α/α Ονοματεπώνυμο εταίρου Εταιρικά 
Mερίδια 

Ψήφοι 

1 Ιωάννης Πομώνης του Παναγιώτη 
και της Παναγιώτας 

1845 1845 

2 Θωμάς Παππάς του Θύμιου και της 
Ευανθίας 

1555 1555 

 
Παρίστανται όλοι οι εταίροι που αναγράφονται στον παραπάνω κατάλογο. Δεν υποβλήθηκε καμία 
ένσταση κατά του κύρους του καταλόγου που διαβάστηκε. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, αφού 
είναι παρόντες στη Γενική Συνέλευση όλοι οι εταίροι που εκπροσωπούν το σύνολο του εταιρικού 
κεφαλαίου. 
 
Ο Πρόεδρος καλεί τους κ.κ. Εταίρους να εκλέξουν το οριστικό προεδρείο. Μετά από μυστική 
ψηφοφορία, σύμφωνα με το καταστατικό, εκλέγονται παμψηφεί Πρόεδρος ο κος Ιωάννης Πομώνης 
και Γραμματέας η Κα Σοφία Γαλανάκη.  

 
Μετά την νόμιμη συγκρότηση της Γενικής Συνελεύσεως αρχίζει η συζήτηση επί των θεμάτων της 
ημερησίας διατάξεως που είναι: 
 
ΘΕΜΑ 1ον  

Υποβολή και έγκριση ισολογισμού 31-12-2016 και του λογαριασμού «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ» 
και της Διαθέσεως αποτελεσμάτων, καθώς και του πίνακα «Γενικής Εκμετάλλευσης Λογ. 80». 
 
Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει παμψηφεί τις οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2016 και την 
κατάσταση Γενικής Εκμετάλλευσης. 



 
 
 

 
ΘΕΜΑ 2ον  

Παροχή εξουσιοδότησης προς τον Διαχειριστή – Εταίρο κ. Ιωάννη Πομώνη και τον άλλο εταίρο κ. 
Θωμά Παππά να υπογράψουν μαζί με τους υπευθύνους του λογιστηρίου τις οικονομικές καταστάσεις 
χρήσεως 2016. 

 
Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει παμψηφεί την απόφαση εξουσιοδότησης των πιο πάνω πρόσωπα για να 
υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2016. 
 
ΘΕΜΑ 3ον  

Απαλλαγή του διαχειριστή και των υπευθύνων του λογιστηρίου από κάθε ευθύνη για πράξεις ή 
παραλείψεις κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για τη χρήση 2016. 
Η Γενική Συνέλευση επικυρώνει τις πράξεις του Διαχειριστή για τη χρήση 2016 και απαλλάσσει 
παμψηφεί αυτόν και τους υπευθύνους τους λογιστηρίου της εταιρείας, από κάθε ευθύνη 
αποζημιώσεως για τη χρήση 2016. 
 
ΘΕΜΑ 4ον  
Διανομή Κερδών Χρήσης  

 
Ο Κος Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και Διαχειριστής ανακοινώνει ότι κατά την παρούσα χρήση 
προέκυψαν: 
 

Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης 90.049,22  

ΠΛΕΟΝ: Φορολογική Αναμόρφωση 1.158,71  

Σύνολο 91.207,93  

 
  

    

 
  

MEION:   

1.Φόρος εισοδήματος 26.450,30  

2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι 0,00  

Σύνολο 64.757,63  

    

ΜΕΙΟΝ: Φορολογική Αναμόρφωση 1.158,71  

  63.598,92  

    

ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο κερδών Προηγ. Χρήσεων 9.508,69  

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ 73.107,61  

    

Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :   

1.Τακτικό αποθεματικό 3.237,88  

3.Μερίσματα πληρωτέα 0,00  

8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο 69.869,73  

  73.107,61  

 
 



Από τα διανεμόμενα κέρδη της κλειόμενης χρήσης 2016 προτείνεται να μην γίνει διανομή 
μερίσματος λόγω μη ταμιακής ρευστότητας της επιχείρησης αυτή τη περίοδο.  
Η Γενική Συνέλευση των εταίρων δέχεται τη πρόταση του προέδρου. 
 
ΘΕΜΑ 5ον  

Έγκριση δαπανών κίνησης εταίρων και υπαλληλικού προσωπικού με ίδια μεταφορικά μέσα (καύσιμα 
και δαπάνες συντήρησης των Ι.Χ αυτοκινήτων) που έγιναν για τη προώθηση των εργασιών της 
εταιρείας. 
Κατόπιν προτάσεως του κ. Προέδρου η Γενική Συνέλευση εγκρίνει παμψηφεί τα κατά τη χρήση 2016 
καταβληθέντα ποσά για έξοδα κινήσεως και επισκευής των μεταφορικών μέσων που ανήκουν στους 
εταίρους και στο υπαλληλικό προσωπικό και χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες αυτής. 
 
 
ΘΕΜΑ 6ον  

Από το πρακτικό της Έκτακτης Γ.Σ. της 16ης Δεκεμβρίου 2016 εγκρίθηκαν οι πιο κάτω αμοιβές, οι 
οποίες φορολογήθηκαν βάσει νόμου ως «Μισθωτή Υπηρεσία» και έγινε η παρακράτηση του 
αναλογούντος φόρου. Η σχετική δήλωση υπεβλήθη στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 
 

 Εταίροι: 
Πομώνης Ιωάννης Παππάς Θωμάς 

1 
Αμοιβή μελών Δ.Σ. της εταιρίας 2.100,00 € Χ 12 μήνες =   25.200,00 € 1.350,00 € Χ 12 μήνες = 16.200,00 € 

2 

Έξοδα κίνησης και παράστασης 

διαχειριστή εταιρείας 
1.000,00 € Χ 12 μήνες =   12.000,00 €    0,00 € 

 Σύνολο 
37.200,00 € 16.200,00 € 

 
Μείον φόροι που αναλογούν:     

1 
Παρακράτηση φόρου 8.013,96 € 1.639,04 € 

2 
Εισφορά Αλληλεγγύης 1.144,00 €    92,40 € 

3 
Χαρτόσ. & ΟΓΑ   446,40 €   194,40 € 

 
Σύνολο 9.604,36 € 1.925,84 € 

 
Πληρωτέο 27.595,64 € 14.274,16 € 

 

                                                                 

Η Γενική συνέλευση των εταίρων εγκρίνει παμψηφεί τις παραπάνω αμοιβές όπως είχαν 
προκαθοριστεί από την έκτακτη Γ.Σ. . 
 
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση ο Πρόεδρος λύει τη συνεδρίαση. 
 
 
Ακριβές αντίγραφο  
από το βιβλίο πρακτικών ΓΕΝ.ΣΥΝ/ΣΕΩΝ              

 
 

Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2017 
 
 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Της Γενικής Συνέλευσης 

και Διαχειριστής 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΜΩΝΗΣ 

Τo Μέλος 
 
 
 

ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΠΑΣ 

Η Γραμματέας 
 
 
 

ΣΟΦΙΑ ΓΑΛΑΝΑΚΗ 
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