Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ.
ΓΕΜΗ 1340501000
οθοκλέοςρ 7-9, 105 59 Αθήνα
ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΥΡΗΗ
από 1 Ιαλνπαξίνπ 2018 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2018
(δημοζιεςόμενα βάζει ηος κ ν. 2190/20, άπθπο 135 για επισειπήζειρ πος ζςνηάζζοςν εηήζιερ οικονομικέρ καηαζηάζειρ, ενοποιημένερ και μη, καηά ηα ΔΛΠ)
Σα παπακάηω ζηοισεία και πληποθοπίερ, πος πποκύπηοςν από ηιρ οικονομικέρ καηαζηάζειρ, ζηοσεύοςν ζε μία γενική ενημέπωζη για ηην οικονομική καηάζηαζη και ηα αποηελέζμαηα ηηρ
Ν.ΥΡΤΟΥΟΪΔΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Τ. ςνιζηούμε επομένωρ ζηον αναγνώζηη, ππιν πποβεί ζε οποιαδήποηε είδοςρ επενδςηική επιλογή ή άλλη ζςναλλαγή με ηην εηαιπία, να αναηπέξει
ζηη διεύθςνζη διαδικηύος ηηρ εηαιπίαρ, όπος αναπηώνηαι οι οικονομικέρ καηαζηάζειρ καθώρ και η έκθεζη ελέγσος ηος οπκωηού ελεγκηή λογιζηή.

ΑπμόδιαΤπηπεζία :

Τποςπγείο Ανάπηςξηρ-Γιεύθςνζη ΑΔ και Πίζηεωρ

Διεύθςνζη διαδικηύος:

www.chryssochoidis.gr
Γεώξγηνο N. Υξπζνρνΐδεο, Πξόεδξνο

ύνθεζη Διοικηηικού ςμβοςλίος :

Νηθόιανο Γ. Υξπζνρνΐδεο, Γηεπζύλσλ ύκβνπινο
Υξήζηνο Κπξηαδόπνπινο, Μέινο
Κσλζηαληίλνο Κξησλάο, Μέινο
ππξίδσλ Φαζνύιεο, Μέινο
Ημεπομηνία έγκπιζηρ από ηο Διοικηηικό ςμβούλιο ηων
εηήζιων οικονομικών καηαζηάζεων:

20 Φεβξνπαξίνπ 2019

Οπκωηόρ ελεγκηήρ λογιζηήρ:

Aλησλνπνύινπ B. Αλδξνλίθε

Ελεγκηική εηαιπία:
Σύπορ έκθεζηρ ελέγσος ελεγκηών:

ΟΛ Οξθσηνί Διεγθηέο-Λνγηζηέο Α.Δ.
Με ζύκθσλε γλώκε

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ (ποζά εκθπαζμένα ζε Εςπώ)

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ (ποζά εκθπαζμένα ζε Εςπώ)

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2018

Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία

674.278,39

708.180,63 Κύθινο εξγαζηώλ

236.199,29

156.123,15

Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα

372.543,10

379.139,86 Μηθηά απνηειέζκαηα πεξηόδνπ
Κέξδε/δεκίεο πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη
0,01 επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ

9.999,99

-124.851,48

-380.645,24

-415.249,04

87.824,88
162.589,47
-851.866,28

-790.444,04
-628.995,36
216.976,36

-689.276,81

-412.019,00

2,03

-7,86

-339.658,54

-370.719,40

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

0,01
1.454.533,88

Απαηηήζεηο από πειάηεο
Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξννξηδόκελα γηα
πώιεζε

419.062,50
17.039.945,42

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ

21.300.664,12

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ
Μεηνρηθό Κεθάιαην

1.340.300,82

956.254,88 Κέξδε πξν θόξσλ
559.356,13 Κέπδη μεηά από θόποςρ (A)
15.875.583,20 Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα/έμνδα κεηά από θόξνπο
ςγκενηπωηικά ζςνολικά έζοδα/έξοδα μεηά από
1.900.069,54 θόποςρ (B)
Κέξδε /(δεκίεο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή20.378.584,25 βαζηθά (ζε επξώ)
Κέξδε/δεκίεο πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ,
επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ
απνζβέζεσλ

7.067.200,00

7.117.600,00

Λνηπά ζηνηρεία Ιδίσλ Κεθαιαίσλ

10.456.103,19

11.145.380,00

ύνολο Ιδίων Κεθαλαίων
Πξνβιέςεηο / Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

17.523.303,19
621.011,17

18.262.980,00 Έμμεζη μέθοδορ
338.356,30 Λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ

Τπνρξεώζεηο πξνο πειάηεο θαη ρξεκαηηζηήξην
Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
ύλνιν Τπνρξεώζεσλ
ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

3.083.716,53
72.633,23
3.777.360,93
21.300.664,12

31/12/2018

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα/έμνδα κεηά από θόξνπο
Μείσζε Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ
ύλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ ιήμεο ρξήζεσο (31.12.2018 θαη
31.12.2017 αληίζηνηρα)

18.262.980,00
-689.276,81

31/12/2018
87.824,88

31/12/2017
-790.444,04

62.629,74 Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:
2.115.604,25 Απνζβέζεηο
20.378.584,25 Πξνβιέςεηο
Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο)
επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα

Πιένλ/ κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο
ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη
31/12/2017 κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο:
Μείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ
18.674.999,00 (Μείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ
-412.019,00 Μείνλ:

-50.400,00
17.523.303,19

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΥΡΗΗ (ποζά εκθπαζμένα ζε Εςπώ)

1.714.618,21 Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ (ποζά εκθπαζμένα ζε Εςπώ)

ύλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ έλαξμεο ρξήζεσο (01.01.2018 θαη
01.01.2017 αληίζηνηρα)

31/12/2017

0,00

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα
θαηαβεβιεκέλα

18.262.980,00 Καηαβεβιεκέλνη θόξνη
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο
δξαζηεξηόηεηεο (α)

40.986,70

44.529,64

321,89

-27.191,69

-307.649,95

-273.806,21

24.727,02

24.154,06

-1.926.370,86

-576.513,77

1.379.101,81

743.257,73

-24.727,02
-1.000,00

-24.154,06
-1.000,00

-726.785,53

-881.168,34

Δπενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ

1. Tν δηθαίσκα ηνπ Δεκνζίνπ γηα ηελ επηβνιή ηνπ θόξνπ γηα ηηο ρξήζεηο κέρξη θαη ην 2012 έρεη παξαγξαθεί κέρξη ηελ
31/12/2018, κε ηελ επηθύιαμε εηδηθώλ ή εμαηξεηηθώλ δηαηάμεσλ πνπ ηπρόλ πξνβιέπνπλ κεγαιύηεξε πξνζεζκία
Αγνξά ελζώκαησλ θαη άπισλ πάγησλ ζηνηρείσλ
παξαγξαθήο θαη ππό ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ απηέο νξίδνπλ.
Λεθζείζεο Δγγπήζεηο
Πέξαλ απηώλ, θαηά πάγηα λνκνινγία ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Επηθξαηείαο θαη ησλ δηνηθεηηθώλ δηθαζηεξίσλ, ειιείςεη
Δηζξνέο-εθξνέο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ
πθηζηακέλεο ζηνλ Κώδηθα Νόκσλ πεξί Τειώλ Χαξηνζήκνπ δηαηάμεσο πεξί παξαγξαθήο, ε ζρεηηθή αμίσζε ηνπ
δηαζεζίκσλ πξνο πώιεζε
Δεκνζίνπ γηα ηελ επηβνιή ηειώλ ραξηνζήκνπ ππόθεηηαη ζηελ θαηά ην άξζξν 249 ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα εηθνζαεηή
παξαγξαθή.
Αγνξά ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ
«Γηα ηηο ρξήζεηο 2013 έσο θαη 2017 ε Εηαηξεία έρεη ππαρζεί ζην θνξνινγηθό έιεγρν ησλ Οξθσηώλ Ειεγθηώλ Λνγηζηώλ,
Σόθνη εηζπξαρζέληεο
ζύκθσλα κε ην θαζεζηώο πνπ πξνβιεπόηαλ από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ Ν 2238/1994 (ρξήζε
2013) θαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65Α ηνπ Ν. 4174/2013 (ρξήζεηο 2014 έσο 2017) όπσο ηζρύεη θαη εθδόζεθαλ
Εθζέζεηο Φνξνινγηθήο Σπκκόξθσζεο. Γηα ηε ρξήζε 2018 ε εηαηξεία έρεη ππαρζεί ζην θνξνινγηθό έιεγρν ησλ ΟΕΛ,
όπσο πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65α Ν. 4174/2013. Ο έιεγρνο απηόο βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ην
ζρεηηθό θνξνινγηθό πηζηνπνηεηηθό πξνβιέπεηαη λα ρνξεγεζεί κεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ/νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ρξήζεο 2018. Αλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ θνξνινγηθνύ ειέγρνπ
πξνθύςνπλ πξόζζεηεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο εθηηκνύκε όηη απηέο δελ ζα αζθήζνπλ νπζηώδε επίδξαζε ζηηο
ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.»

Έζνδα ρξενγξάθσλ εηζπξαρζέληα
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο (β)

2. Δπί ησλ Αθηλήησλ ηεο Δηαηξείαο δελ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε.
3. Σην ηέινο ηεο θιεηνκέλεο ε εηαηξεία απαζρνινύζε 13 άηνκα.
4. Δελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο δηθαζηηθώλ ή δηαηηεηηθώλ νξγάλσλ πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ
ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Εηαηξείαο.

Υπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ
Μείσζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο (γ)

-487,70

-77.518,65

66.000,00

0,00

0,00

15.497,89

0,00

91.677,78

228.653,68

225.065,32

78.996,27

31.266,35

373.162,25

285.988,69

-50.400,00

0,00

-50.400,00

0,00

5. Οη πξνβιέςεηο πνπ έρεη ζρεκαηίζεη ε εηαηξεία αθνξνύλ πξόβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνύ πνζoύ 87.000,00
επξώ θαη πξόβιεςε θόξνπ πνζνύ 3.400,00 επξώ.

Καθαπή αύξηζη/(μείωζη) ζηα ηαμειακά
διαθέζιμα και ιζοδύναμα σπήζηρ (α)+(β)+(γ)
Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα έναπξηρ
σπήζηρ
6. Τα πνζά ησλ ζπλαιιαγώλ ηεο εηαηξείαο κε ζπλδεδεκέλα κέιε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ΔΛΠ 24, θαζώο θαη ηα ππόινηπα
Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα λήξηρ
ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ ηνπο ζηελ ιήμε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο είλαη ηα εμήο (πνζά ζε επξώ): έμνδα
σπήζηρ
143.926,80 έζνδα 24.497,18 απαηηήζεηο 69.305,35 θαη ππνρξεώζεηο 80.708,45.

-404.023,28

-595.179,65

9.159.803,10

9.754.982,75

8.755.779,82

9.159.803,10

Αζήλα, 20 Φεβξνπαξίνπ 2019
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Ο ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

ΓΔΩΡΓΙΟ Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ
Α.Γ.T. ΑΙ 559202

ΝΙΚΟΛΑΟ Γ. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ
Α.Γ.Σ. ΑΙ 132457

Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΑΠΟΡΔΛΛΗ
Α.Γ.Σ. ΑΚ 618327

