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Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου
προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τωνΜετόχων της Εταιρείας

«ΤΟΞΟΤΗΣ Επιχειρηματικές Συμμετοχές Ανώνυμη Εταιρεία»

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 42918/01/Β/99/250 και Γ.Ε.ΜΗ.: 3327601000

Διαχειριστική Περίοδος Αναφοράς από 01/07/2018 έως 30/06/2019 

Κύριοι μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας, τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας

μας, που αφορούν τη διαχειριστική περίοδο αναφοράς από 01/07/2018 έως 30/06/2019 με

τις παρακάτω απαραίτητες και αναγκαίες επεξηγήσεις.

1. Η εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας.

Σε μια τόσο δύσκολη, από κάθε άποψη περίοδο, τα συνολικά έσοδα της εταιρείας ανήλθαν

σε 131.737,98 ευρώ έναντι 107.866,77 ευρώ της προηγούμενης περιόδου, δηλαδή αύξηση

κατά 22,13% και το αποτέλεσμα της περιόδου ήταν κέρδη συνολικού ποσού 217.684,47

ευρώ, έναντι ζημίας συνολικού ποσού 22.779,86 ευρώ της προηγούμενης περιόδου.

2. Η οικονομική θέση και η διάρθρωση της εταιρείας.

Η καθαρή θέση της εταιρείας κατά την 30/06/2019 ανέρχεται στο συνολικό ποσό των

8.048.332,56 ευρώ έναντι 7.830.648,09 ευρώ κατά την 30/06/2018.

Οι βασικοί αριθμοδείκτες που ακολουθούν, εκφράζουν την οικονομική διάρθρωση της

εταιρείας κατά το τέλος της διαχειριστικής περιόδου από 01/07/2018 έως 30/06/2019, σε

σύγκριση με την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο:

Αριθμοδείκτες 30 Ιουνίου 2019 30 Ιουνίου 2018

α
Κυκλοφορούν ενεργητικό

:
7.436.588

= 92,34%
7.209.535

= 92,06%
Σύνολο ενεργητικού 8.053.133 7.831.074

β
Μη κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία :616.544 = 7,65% 621.539 = 7,94%
Σύνολο ενεργητικού 8.053.133 7.831.074

γ
Ίδια κεφάλαια

:
8.048.332

= 1006041,5% 7.830.648
= 18381,80%

Σύνολο υποχρεώσεων 800 426

δ
Σύνολο υποχρεώσεων

:
800

= 0,001%
426

= 0,001%
Σύνολο παθητικού 8.053.133 7.831.074

ε
Ίδια κεφάλαια

:
8.048.332

= 99,94%
7.830.648

= 99,99%
Σύνολο παθητικού 8.053.133 7.831.074
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στ
Ίδια κεφάλαια

:
8.048.332

= 1305,39%
7.830.648

= 1259,88%Μη κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία

616.544 621.539

ζ
Κυκλοφορούν ενεργητικό

:
7.436.588

= 929573,5%
7.209.535

= 16923,79%
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 800 426

η
Κεφάλαιο κινήσεως

:
7.435.788

= 99,98%
7.228.103

= 99,98%
Κυκλοφορούν ενεργητικό 7.436.588 7.229.250

θ
Καθαρό αποτέλεσμα χρήσης

:
217.684

= 2,70%
-21779

= -2.80%
Σύνολο ενεργητικού 8.053.133 7.831.075

3. Η προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και οι κίνδυνοι.

Στρατηγική της εταιρείας αποτελεί η περιορισμένη ανάληψη επιχειρηματικών κινδύνων,

λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή αρνητική συγκυρία και την παρατεταμένη οικονομική

δυσπραγία.

4. Το διαθέσιμο συνάλλαγμα της εταιρείας

Η εταιρεία κατά την 30/06/2019 δεν διέθετε λογαριασμούς σε συνάλλαγμα.

5. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.

Την 30/06/2019 το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας περιλάμβανε: α) μετοχές εισηγμένων

εταιρειών συνολικού ποσού κτήσης 3.774.534,38 €, β) μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων

εξωτερικού συνολικού ποσού κτήσης 1.785.445,62 €, γ) ομόλογα Ελληνικού δημοσίου

συνολικού ποσού κτήσης 2.212.580,00 €, και δ) εταιρικά ομόλογα συνολικού ποσού κτήσης

380.801,50 €.

Ακριβής εικόνα παρέχεται στο ενεργητικό, λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία.

6. Τα υποκαταστήματα της εταιρείας.

Η εταιρεία δεν διατηρεί υποκαταστήματα.

7. Λογιστικές Αρχές που ακολουθήθηκαν .

Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η εταιρεία για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών

καταστάσεων της διαχειριστικής περιόδου αναφοράς από 1 Ιουλίου 2018 έως 30 Ιουνίου 2019,

δεν διαφέρουν από τις προηγούμενες χρήσεις και είναι :

 Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις εξοφλούνται στο χρόνο λήξης τους.

 Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσης τους και οι αποσβέσεις

πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το νόμο 4172/2013.

 Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσης
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Άλλες χρήσιμες πληροφορίες, περιγράφονται αναλυτικά στο προσάρτημα σημειώσεων επί των

χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.

8. Η διαχείριση – αντιμετώπιση χρηματοοικονομικών κινδύνων.

(α) Πιστωτικός κίνδυνος. Η εταιρεία αποφεύγει την σημαντική έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο.

(β) Κίνδυνος ρευστότητας. Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι σχεδόν ανύπαρκτος καθόσον δεν

υπάρχουν σημαντικές υποχρεώσεις σε σχέση με το ιδιαίτερα υψηλό κυκλοφορούν

ενεργητικό.

(γ) Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των

επιτοκίων. Η εταιρεία δεν έχει δανεισμό και συνεπώς δεν υπόκειται σε κίνδυνο μεταβολής

των επιτοκίων.

9. Τα ακίνητα της εταιρίας.

Κατά την 30/06/2019 η Εταιρία κατείχε : α) Αγροτεμάχιο στην περιοχή Σίνδου, της Δημοτικής

Ενότητας Εχεδώρου του Δήμου Δέλτα, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, της

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας συνολικής επιφανείας 9.660,00 τ.μ., β) Εγκατάσταση

θερμοκηπιακού τύπου (κατηγορίας γεωργοκτηνοτροφικών κτισμάτων) 2.995,30 τ.μ.

10. Τα σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν μεταγενέστερα της διαχειριστικής
περιόδου μέχρι τη σύνταξη, υποβολή και έγκριση της παρούσας έκθεσης.

Μετά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου αναφοράς (30/06/2019) και μέχρι την έγκριση

και υποβολή της παρούσας έκθεσης διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου, δεν είναι σε

γνώση μας, ότι μεσολάβησαν γεγονότα ικανά να επηρεάσουν ουσιωδώς την οικονομική

θέση, τη διάρθρωση και τη πορεία της εταιρίας

11. Περιβαλλοντολογικά ζητήματα.

Κυριότεροι κίνδυνοι και επιδράσεις

Το περιβάλλον είναι συνυφασμένο και συνδέεται άμεσα με τον άνθρωπο και την ποιότητα

διαβίωσής του. Για το λόγο αυτό, η εταιρία έχει θέσει ως βασικό άξονα το σεβασμό του και

κινείται σε αυτή την κατεύθυνση. Η εταιρεία εντοπίζει και αξιολογεί τα βασικότερα

περιβαλλοντικά θέματα που έχουν στενή σχέση με τη λειτουργία της και δίνει

προτεραιότητα στη συστηματική διαχείριση των επιδράσεων που επιφέρουν τα παρακάτω

θέματα:

 Το μείζον πρόβλημα των απορριμμάτων και πώς αυτό μπορεί να το διαχειριστεί με τον

καλύτερο τρόπο για να περιοριστεί,
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 Κατανάλωση ενέργειας και εκπομπές αεριών, το οποίο αφορά στο φαινόμενο του

θερμοκηπίου που παραμένει ένα σημαντικό πρόβλημα της εποχής μας.

12. Δικαιώματα στην εργασία.

Η εταιρία σέβεται όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα, αποφεύγει την χρήση παιδικής ή

καταναγκαστικής εργασίας και είναι προσηλωμένη στις αρχές, της ίσης μεταχείρισης και της

παροχής ίσων ευκαιριών, χωρίς καμία διάκριση της διαφορετικότητας, είτε φυλετικής, είτε

θρησκευτικής, είτε εθνολογικής, είτε χρώματος και φύλλου, είτε σεξουαλικού

προσανατολισμού.

Κύριοι μέτοχοι,

Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τις χρηματοοικονομικές

καταστάσεις της εταιρείας μας, που αφορούν τη διαχειριστική περίοδο αναφοράς από

01/07/2018 έως 30/06/2019.

 Πολύ μικρή οντότητα με διπλογραφικά βιβλία

Αθήνα, 30/09/2019

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Παναγιώτα Λάμπρου Δανάη Κονταλέξη

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Δημήτρης Ζυγογιάννης
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Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Α. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας Ποσά εκφρασμένα σε €

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημείωση 30/06/2019 30/06/2018
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα 97.690,47 101.476,15
Λοιπός εξοπλισμός 0,03 0,03
Επενδύσεις σε ακίνητα
Σύνολο ενσώματων παγίων στοιχείων 97.690,50 101.476,18
`Αυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα 0,08 0,08
Σύνολο άυλων στοιχείων 0,08 0,08
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Δάνεια και λοιπές απαιτήσεις 4.1 7.782,00 8.990,57
Επενδύσεις διακρατούμενες έως τη λήξη
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 4.2 511.072,12 511.072,12
Σύνολο Χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 518.854,12 520.062,69
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 616.544,70 621.538,95
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Δουλευμένα έσοδα περιόδου 4.3 31.052,55 12.026,64
Λοιπές απαιτήσεις 4.4 13.351,91 41.340,79
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία 4.5 5.164.453,53 5.988.518,77
Προπληρωμένα έξοδα 4.6 0,00 2.651,99
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 2.227.730,64 1.164.997,46
Σύνολο Χρηματοοικονομικών στοιχείων και προκαταβολών 7.436.588,63 7.209.535,65
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 7.436.588,63 7.209.535,65
Σύνολο ενεργητικού 8.053.133,33 7.831.074,60

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Σημείωση 30/06/2019 30/06/2018
Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο 7.800.000,00 7.800.000,00
Υπέρ το άρτιο 10.564.930,30 10.564.930,30
Ίδιοι τίτλοι
Σύνολο καταβεβλημένων κεφαλαίων 18.364.930,30 18.364.930,30
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 4.7 129.921,72 129.921,72
Αφορολόγητα αποθεματικά 4.8 151.595,85 151.595,85
Αποτελέσματα εις νέο -10.598.115,31 -10.815.799,78
Σύνολο αποθεματικών και αποτελεσμάτων εις νέο -10.316.597,74 -10.534.282,21
Σύνολο καθαρής θέσης 8.048.332,56 7.830.648,09
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικές υποχρεώσεις 800,77 371,96
Λοιποί φόροι και τέλη 4.9 0,00 54,55
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 800,77 426,51
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 4.000,00



8

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 8.053.133,33 7.831.074,60
Σύνολο παθητικού 8.053.133,33 7.831.074,60

 Πολύ μικρή οντότητα με διπλογραφικά βιβλία

Αθήνα, 30/09/2019

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου

Λάμπρου Παναγιώτα Δανάη Κονταλέξη Πανόπουλος Παναγιώτης

Α.Φ.Μ: 027136610 Α.Φ.Μ: 143541907 Α.Φ.Μ: 042574870
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Β. Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσης *

Σημείωση
01.07.2018 -
30.06.2019

01.07.2017 -
30.06.2018

Έξοδα διοίκησης 4.10 -51.010,19 -54.400,82
Λοιπά έξοδα και ζημιές 4.11 -2.208,57 0,00
Απομειώσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων 4.12 -28.363,14 -121.414,51
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων 4.13 167.596,92 48.937,80
Λοιπά έσοδα και κέρδη 4.14 30.156,43 13.830,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 116.171,45 -113.047,53
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 4.15 101.581,55 94.036,51
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 4.16 -68,53 -2.768,84
Αποτέλεσμα προ φόρων 217.684,47 -21.779,86
Φόροι εισοδήματος - Λοιποί ενσωματωμένοι φόροι 4.17 -1.000,00

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 217.684,47 -22.779,86

 Πολύ μικρή οντότητα με διπλογραφικά βιβλία

Αθήνα, 30/09/2019

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ο Προϊστάμενος του
Λογιστηρίου

Λάμπρου Παναγιώτα Δανάη Κονταλέξη Πανόπουλος Παναγιώτης
Α.Φ.Μ: 027136610 Α.Φ.Μ: 143541907 Α.Φ.Μ: 042574870
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Προσάρτημα
Σημειώσεων επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας 

«ΤΟΞΟΤΗΣ Επιχειρηματικές Συμμετοχές Ανώνυμη Εταιρεία»

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 42918/01/Β/99/250 και Γ.Ε.ΜΗ.: 3327601000
Διαχειριστική Περίοδος Αναφοράς από 01/07/2018 έως 30/06/2019
(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014)

1. Πληροφορίες σχετικά με την Εταιρεία.

 Επωνυμία: ΤΟΞΟΤΗΣ Επιχειρηματικές Συμμετοχές Ανώνυμη Εταιρεία.
 Νομική μορφή: Ανώνυμη εταιρεία.
 Διαχειριστική Περίοδος Αναφοράς: 01/07/2018 έως 30/06/2019
 Έδρα της εταιρείας: Παπαρρηγοπούλου 3, Αθήνα
 Γ.Ε.ΜΗ.: 3327601000 και ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 42918/01/Β/99/250
 Η εταιρεία συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της περιόδου αναφοράς

με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.
 Η εταιρεία δεν βρίσκεται σε καθεστώς εκκαθάρισης.
 Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία πολύ μικρή οντότητα με διπλογραφικά βιβλία.
 Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη

συμφωνία με το νόμο 4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις
και άλλες διατάξεις.

Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το
λειτουργικό νόμισμα της εταιρείας. Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν
αναφέρεται διαφορετικά.

2. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις, μη εμφανιζόμενες στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις,
ικανές να απειλήσουν την προοπτική συνεχιζόμενης δραστηριότητας της εταιρείας.
α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις.
Η εταιρεία έχει συνάψει συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων ακινήτων. Οι δεσμεύσεις για
πληρωμές των λειτουργικών μισθώσεων ακινήτων υπολογίζονται σε:

30/06/2019
Έως 1 έτος 15.000,00
Από 1 έως και 5 έτη 33.750,00
Σύνολο 48.750,00

β) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις.
Η εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι την 30/06/2009.
Μετά την εφαρμογή σχετικών φορολογικών διατάξεων: α) της παρ. 1 του άρθρου 84 του
νόμου 2238/1994 (ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος), β) της παρ. 1 του
άρθρου 57 του νόμου 2859/2000 (ανέλεγκτες υποθέσεις Φ.Π.Α. και γ) της παρ. 5 του άρθρου
9 του νόμου 2523/1997 (επιβολή προστίμων για υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος), το
δικαίωμα του δημοσίου για την επιβολή του φόρου για τις χρήσεις 2009 μέχρι και το 2012
έχει παραγραφεί μέχρι την 30/06/2018, με την επιφύλαξη ειδικών ή εξαιρετικών διατάξεων
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που τυχόν προβλέπουν μεγαλύτερη προθεσμία παραγραφής και με τις προϋποθέσεις που
αυτές ορίζουν.
Πέραν αυτών, κατά πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και των διοικητικών
δικαστηρίων, ελλείψει υφισταμένης στον κώδικα νόμων περί τελών χαρτοσήμου διατάξεως
περί παραγραφής, η σχετική αξίωση του δημοσίου για την επιβολή τελών χαρτοσήμου
υπόκειται σε πενταετή παραγραφή σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ 1107/2019 απόφαση
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
Για τις χρήσεις που έληξαν μετά την 30 Ιουνίου 2012 και παραμένουν φορολογικά
ανέλεγκτες, από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές, η εκτίμησή μας είναι ότι οι φόροι που
ενδεχομένως προκύψουν δεν θα ασκήσουν ουσιώδη επίδραση στις χρηματοοικονομικές
καταστάσεις.

Πέραν των παραπάνω αναφερομένων δεν υπάρχουν άλλα ποσά, χρηματοοικονομικών
δεσμεύσεων, ή ενδεχόμενων επιβαρύνσεων που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό. Δεν
υπάρχουν κανενός είδους εγγυήσεις και δεσμεύσεις, που να θέτουν σε κίνδυνο την
συνεχιζόμενη δραστηριότητα της εταιρείας.

3. Ευχέρεια επιλογής βάσει της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του νόμου 4308/2014.
Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων και με επιλογή της
καταρτίζει αναλυτικό ισολογισμό και αναλυτική κατάσταση αποτελεσμάτων.

4. Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής περιόδου.

α) Σημειώσεις επί του Ισολογισμού:
4.1. Δοσμένες εγγυήσεις για τις μισθώσεις ακινήτων.
4.2. Συμμετοχή στην CFS Χρηματιστηριακή.
4.3. Δεδουλευμένοι τόκοι εντόκων γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου, ομολόγων Ελληνικού
Δημοσίου και εταιρικών ομολόγων.
4.4. Επιστροφή φόρου και λοιπές απαιτήσεις τρίτων.
4.5. Μετοχές εισηγμένων εταιρειών, ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου, εταιρικά ομόλογα και
αμοιβαία κεφαλαία εξωτερικού.
4.6. Παρακράτηση φόρου εσόδων έντόκων γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου.
4.7. Τακτικό αποθεματικό που σχηματίστηκε από τις ισχύουσες διατάξεις μέχρι τη χρήση
που έληξε 30/6/2007.
4.8. Αποθεματικά ειδικών διατάξεων, εσόδων που απαλλάσσονται της φορολογίας ή
φορολογούνται κατά ειδικό τρόπο.
4.9. Παρακρατούμενοι Φόροι τρίτων προς απόδοση.

β) Σημειώσεις επί του Πίνακα Αποτελεσμάτων:
4.10. Παροχές τρίτων, ενοίκια, λοιπά λειτουργικά έξοδα.
4.11. Έκτακτη ζημιά από διαγραφή απαίτησης και τέλος επιτηδεύματος.
4.12. Πρόβλεψη απομείωσης της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων λόγω

αποτίμησης.
4.13. Λογιστικά έσοδα από αναστροφή προβλέψεων προηγούμενων χρήσεων
4.14. Έσοδα από μισθώματα ακινήτων
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4.15. Μερίσματα, τόκοι καταθέσεων τραπεζών και τόκοι εντόκων γραμματίων Ελληνικού
δημοσίου, ομολόγων Ελληνικού δημοσίου και εταιρικών ομολόγων.
4.16. Τραπεζικά έξοδα
4.17. Τέλος επιτηδεύματος προηγούμενης χρήσης

5. Γεγονότα μεταγενέστερα της διαχειριστικής περιόδου αναφοράς.
Δεν υπήρξαν γεγονότα άξια αναφοράς.

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της διαχειριστικής περιόδου αναφοράς, από
01/07/2018 έως 30/06/2019 και το παραπάνω προσάρτημα σημειώσεων επί των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων εγκρίθηκαν στις 30/09/2019 από το διοικητικό
συμβούλιο της εταιρείας και οι παρακάτω υπογράφοντες έχουν εξουσιοδοτηθεί αρμοδίως.

 Πολύ μικρή οντότητα με διπλογραφικά βιβλία

Αθήνα, 30/09/2019

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου

Λάμπρου Παναγιώτα Δανάη Κονταλέξη Πανόπουλος Παναγιώτης

Α.Φ.Μ: 027136610 Α.Φ.Μ: 143541907 Α.Φ.Μ: 042574870


