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Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΓΙΟΥΡΟΑΞΙΟΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

Την 04/09/2018 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης
1460575, οι εγκεκριμένες από την 16/08/2018 Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις
σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΓΙΟΥΡΟΑΞΙΟΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», το διακριτικό τίτλο «EUROACTION» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 14651235000
για τη χρήση 01/01/2017 έως 31/12/2017.
Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Κιλκίς (Αρ. Πρωτ.: 427074(2046) / 03/09/2018).

Ο Διοικητικός Προϊστάμενος

Γεώργιος Ηλιάδης

Kοινοποίηση:
1. ΓΙΟΥΡΟΑΞΙΟΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
ΑΝΔ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 14, 61100 ΚΙΛΚΙΣ

2. ΠΕ Κιλκίς
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Αν. Παπανδρέου 3, 61100 Κιλκίς

H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
1.1σορροπημÝνη και ολοκληρωμÝνη ανÜλυση τηò εξÝλιξηò καιτων επιδüσεων των

δραστηριοτÞτων τηò οντüτηταò καττηò θÝσηò τηò,κατÜλληλη για την κλßμακα καιτην
πολυπλοκüτητÜ τηò"

επιχειρηματικü μοντÝλο αφορÜ στην ανÜτ,τυξη δραστηριüτηταò προσÝλκυσηò πελατþ
απü üλη τη χþρα για περßοδο 1-2 μηνþν το Ýτοò για τουριστικοýò και επαγγελματικοýò
λüγουò
Α} τα

Β)Στüχοι τηò επιχεßρησηò
--Αýξηση τζßρου και κερδοφορßαò

-Βελτßωση ποιüτηταò παρεχομÝνων υπηρεσιþν
Γ)ΑρχÝò διοßκησηò κατ εσωτερικÜ συστÞματα διαχεßρησηò

επιχεßρηση εφαρμüζει σýγχρονεò μεθüδουò διοßκησηò και εσωτερτκþν συστημÜτων
διαχεßρησηò και ελÝγχου
Η

"

2.Κυριüτεροι κßνδυνοι
-Σε σχÝση με την εÞοδιαστικÞ αλυσßδα δεν υπÜρχει θÝμα

-οι λοποß κßνδυνοι αφοροýν στην παρÜταση τηò οικονομικÞò κρßσηò.
-η καθυστÝρηση ο-την εφαρμογÞ και. εκμετÜλλευση ευρωπαικþν κονδυλßων.
3,

Περ ιβαλλοντικÜ ζητÞ ματα

Λüγω τηò φýσεωò τηò εταιρεßαò -παροχÞ υπηρεσιþν-δεν τßθεται θÝμα περιβαλλοιιτικÞò
φýσεωò,
4.ΕργασιακÜ ζητÞματα
Η

επιχεßρηση εφαρμüζει την προβλεπüμενη εργατικÞ νομοθεσßα χωρßò παρεκλεßσειò

5,Χρη ματοο ικονο μικο ß και μη χρ
Η

η

ματοο ικονομικο ß δε ßκτεò επιδüσεων

επιχεßρηση Ýχει μακροπρüθεσμεò υποχρεþσειò σε τρÜπεζεò 149489.67 ευρþ

Δεßκτηò ΓενικÞò Ρευστüτηταò σýνολο κυκλοÞ.ενεργ/σýνολο βραχυπροθÝσμων
υποχρεþσεω==580778,62

Ι

19θ86º.59=2.9

Δεßκτη ò ταχýτητοò κυ κλοÞ.ενεργητικο

ý

].

= κý

κλοò εργασιþν/Γενικü σýνολο

ενεργητικοý=21-9232.08/65 1761.65=0,34

Δεßκτηò ταχýτητοò εßσσπραξηò=κý κλοò εργασιþν/απαιτÞσειò=219232,08/º51418,09=1.45

6.

ΕπιπλÝον πληροφüρηση

ΠοσÜ προκαταβολþν και πιστþσεων που

ΧορηγÞθηκαν στα μÝλη

διοικητικþν,διαχειεισεικþν

-0-

Και εποπτικþν συμβουλßων με μνεßα του επιτοκßου ,των üρων -0ΧορÞγησηò και των ποσþν που επισερÜÞηκαν ,διαγρÜφηκαν η δεν -0ΕισπρÜχθηκαν λüγω αποποßησηò ,καθþò

κατ των

δεσμεýσεων

που

ΑναλÞÞθηκανγιαλογαριασμüτουò,μεοποιαδÞποτεεγγýηση

-0-

-0-

Τα στοιχεßα αυτÜ γνωστοποιοýνται αθροισòικÜ για κÜθε κατηγορßα των προδþπων αυτþν.
4,Σχετικü Üρθρο του Νüμου :29 παρ.34 και

1"6

παρ.7

Καταρτßσατε συνοπτικü ισολογισμü του υποδεßγματοò Β.5 ΚΑΙΣΥΝοΠΤΙΚΗ ΚΑΤ¶ΣΤΑΣΗ

ΑποτελεσμÜτωντου υποδεßγματοò
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ΜΕΛοΣ Δ,Σ

Β.6

ναι

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ιß
ΑΡ }ßßΗτFΞ€τ-J
ΠΑηΑΛογΚΔ
*j,_,.,
Τýλ.'Ξüαι ο 2§δJ

ΕΠΩΝγΜΙΑ ΓΙΟΥΡΟΑΞΙΟΝ ΑΕ

ΕοΛοΠΣνιοΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ τΑ Ε.Λ.Π
ΧΡ ΗΣΗ |L I L ι 2aL7 -gLI L2 ß 2aL7,t

ΓΕΜΗ 146512350ω

ΥΠοΔΕιΓΜΑ Β.1.1

στοιχεßα

Μη κυκλοφοροýντα περιουσιακÜ

2017

Ακßνητα
Μ

ηχανολογικüò εξοπλισμüò

Λοιπüò

Εξοπλισμüò

ΒιολογικÜ περιου σιακÜ

70983.03
στο ιχε

ßα

ΛοιπÜ ενσþματα σεοιχεßα

Σýνολο

70983.03

Υπεραξßα
ΛοιπÜ Üυλα

Σýνολο
Χρη ματοοικονομικÜ

70983.03 κατασκευÞ
περιουσιακÜ στοιχεßα

ΔÜνεια και απαιτÞσειò
Χρεωστικοß τßτλοι
ΣυμμετοχÝò σε θυγατρικÝò συγγενεßò και κοινοπραξßεò
Λουτοß συμμΕτοχικοß τßτλιτι
Λοι-ιτÜ

Σýνολο
Αναβα)ιλüμενοι Þüροι
Σýνολο μη κυκλοφοροýντων
Κυ

κλοÞοροýντα περιουσιακÜ στοιχεßα
ß

ΑποθÝματα
¸τοιμα και ημιτελÞ προßüντα
Εμπορεýματα
Πρþτεò ýλεò και διÜφορα υλικÜ

ΒιολογικÜ περιου σιακÜ

στο

ιχεßα

ΠροκαταβολÝò για αποθÝματα

απαιτÞσειò

ΕμπορικÝò

151418.09 ΔουλευμÜνα

Ýσοδα περιüδου

ΛοιπÝò απαιτÞσειò
Λο ιπÜ χρη

ματοοικονομικÜ στο ιχεßα

ΠροπληρωμÝνα Ýξοδα

ΤαμειακÜ διαθÝσιμα και

ισοδýναμα

429360.53

Σýνολο
Σýνολο

κυκλοφοροýντων

Σýνολο

Ενεργητικοý

580778.62

551761.65 ΚαθαρÞ θÝση

ΚαταβλημÝνα κεÞÜλαια

ΚεφÜλαιο

60000.00

ΚαταθÝσειò ιδιοκτητþν
'Ιδιοι τßτλοι

Σýνολο

60000,00

ΔιαÞορÝò εýλογηò αξßαò
ΔιαÞορÝò αξßαò ενσωμÜτων παγßων
ΔιαÞορÝò αξßαò διαθÝσιμων για πþληση
ΔιαφορÝò αξßαò στοιχεßων αντιστÜθμισηò ταμειακþν ροþν
Σýνολο

ΑποθεματικÜ και αποτελÝσματα ειò νÝον
ΑποθεματικÜ νüμων η

καταστατLκοý

ΑΦορολüγητα αποθεματικÜ

LΙ2Ζ03,73

ΑποτελÝσματα ειò νÝον

130206.66

Σýνολο
Συνα}ιλαγματικÝò διαφορÝò
Σýνολο καθαρÞò θÝσηò
ΠροβλÝψειò
ΠροβλÝψειò για παροχÝò σε εργαζüμενουò
Λουτ'ò προβλÝι!ειò
Σýνολο
Υποχρεþσειò

Μακροπρüθεσμεò υποχρεþσειò

L49489,67

ΔÜνεια

Λοιπ'ò μακροπρüθεσμεò υποχρεþσειò
ΚρατικÝò επιχορηγÞσειò

Αναβαλλüμενοι φüροι
Σýνολο
Βραχυπρüθεσμεò υποχρεþσειò
ΤραπεζικÜ δÜνεια

-2208.53

Βραχυπρüθεσμο μÝροò μακροπροθÝσμων δανεßων
ΕμπορικÝò υποχρεþσειò

82801.91

Φüροò εισοδÞματοò

101513.41

Λοιποß Þüροι καιτÝλη
Οργανισμο ß

κο

ινωνικÞò ασφÜλισηò

t7754.8ο

ΛοιπÝò υποχρεþσειò
¸ξοδα χρÞσεωò διτλευμÝνα

¸σοδα επüμενων χρÞσεων

Σýνολο

Παθητικοý

Σýνολο Υποχρεþσεων

651761.65

Σýνολο καθαρÞò θÝσηò,προ βλÝψ εων και υποχρεþσεων

κΑ&

,234! ο

EnΩNYMΙA ΓΙΟΥΡΟΑΞΙΟΝ ΑΕ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ τΑ Ε.Λ.π
ΧΡ ΗΣΗ |L Ι Ι |

2αΠ Β1,Ι Lz / zOL7

Ι

ΑΡιΘΜοΣ ΓΕΜΗ 14651235000

Β 2.1

2οt7
Κýκλοò εργασιþν

2t9732,α8

Κüστοò πωλÞσεων

175169,27

Μικτü αποτÝλεσμα

ω4062,81

ΛοιπÜ συνÞýη Ýσοδα
'Εξοδα διοßκησηò

32292.31

29561.58

'Εξοδα διÜýεσηò

ΛοιπÜ εξοδα και ζημßεò

1391.71

Απομειþσειò περιουò. στοιχεßων (καθαρü

ποσü)

20438,10

ΚÝρδη καιζημßεò απü διÜθεση μη κυκλοφοροýντων στοιχεßων

ΚÝρδη και ζημßεò απü επιμÝτρηση στην εýλογη αξßα
'Εξοδα συμμετοχþν και επενδýσεων
ΚÝρδη απü αγορÜò οντüτηταò Þ τμÞματοò σε τιμÞ ευκαιρßαò

ΛοιπÜ Ýσοδα και κÝρδη
ΑποτελÝσματα πρü τüκων και φüρων

2ο379.ºº

Πιστωτικοßτüκοι και συναÞÞ Ýσοδα
Χρεωστικοß τüκοι και συναÞÞ Ýσοδα

89.50

ΑποτÝλεσμα πρü Þüρων

20289.61

Φüροι εισοδÞματοò

5883.99

ΑποτÝλεσμα περιüδου μετÜ απü φüρουò

14405.62
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