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Α. Γειώζεηο Δθπξνζώπσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ
Νη δειψζεηο γίλνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ. 2 λ. 3556/2007, φπσο ηζρχεη ζήκεξα.
Νη εθπξφζσπνη ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο:
1. Σξήζηνο Ησάλλνπ, Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ,
2. Θσλζηαληίλνο Κηηδάιεο, Αληηπξφεδξνο & Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο θαη
3. Απφζηνινο Κχηηιεο, Αληηπξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ
δειψλνπκε θαη βεβαηψλνπκε, εμ φζσλ γλσξίδνπκε, φηη:
α. Νη εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο «ΑΘΖΛΑ ΑΛΩΛΚΖ
ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ» εθεμήο «Δηαηξεία» γηα ηε ρξήζε απφ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2016 έσο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ
2016, νη νπνίεο θαηαξηίζζεθαλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ινγηζηηθά πξφηππα, απεηθνλίδνπλ θαηά ηξφπν αιεζή
ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ, ηελ θαζαξή ζέζε θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο ηεο
Δηαηξείαο (εθδφηεο) θαζψο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε εθιακβαλνκέλσλ σο
ζχλνιν.
β. Ζ έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ απεηθνλίδεη θαηά ηξφπν αιεζή ηελ εμέιημε, ηηο επηδφζεηο θαη ηε ζέζε
ηεο Δηαηξείαο, θαζψο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε εθιακβαλνκέλσλ σο
ζχλνιν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξηγξαθήο ησλ θπξηφηεξσλ θηλδχλσλ

θαη αβεβαηνηήησλ πνπ

αληηκεησπίδνπλ.
Καξνύζη, 28 Απξηιίνπ 2017
Νη βεβαηνύληεο

Σξήζηνο Ησάλλνπ

Θσλζηαληίλνο Α. Κηηδάιεο

Απφζηνινο Δ. Κχηηιεο

Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ

Αληηπξφεδξνο & Γηεπζχλσλ

Αληηπξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ

Ππκβνπιίνπ

Πχκβνπινο

Ππκβνπιίνπ

ΑΘΖΛΑ Α.Ρ.Δ.: Ακαξνπζίνπ –Σαιαλδξίνπ 16, 151 25 Καξνχζη, Διιάδα, Ρει.:+30 210 6375000

5

Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε Σξήζεο 2016

Ξνζά ζε €

Β. Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Νξθσηνύ Διεγθηή Ινγηζηή
Ξξνο ηνπο Κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο ΑΘΖΛΑ ΑΛΩΛΚΖ ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
Έθζεζε Διέγρνπ επί ησλ Δηαηξηθώλ θαη Δλνπνηεκέλσλ Σξεκαηννηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ
Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ηηο ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο
ΑΘΖΛΑ ΑΛΩΛΚΖ ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ, νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηελ εηαηξηθή θαη ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε
ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2016, ηηο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ
εηζνδήκαηνο , κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή,
θαζψο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο.
Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο Σξεκαηννηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο
Ζ δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο
απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο, πνπ ε
δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε
ζε ιάζνο.
Δπζύλε ηνπ Διεγθηή
Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα
Γηεζλή Ξξφηππα Διέγρνπ, πνπ έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Λνκνζεζία (ΦΔΘ/Β’/2848/23.10.2012). Ρα
πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη
δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη εηαηξηθέο θαη
ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα.
Ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα
πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο εηαηξηθέο θαη ηηο ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Νη
επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ
νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη
είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Θαηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο
εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ εηαηξηθψλ θαη
ελνπνηεκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ
δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ηεο εηαηξείαο.

Ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ

αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ
ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ
εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
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Ξηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε
ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο.
Γλώκε
Θαηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ
εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο ΑΘΖΛΑ ΑΛΩΛΚΖ ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
θαη ησλ ζπγαηξηθψλ απηήο θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2016 ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο επίδνζε θαη ηηο
ηακεηαθέο ηνπο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα
Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Έθζεζε επί Άιισλ Λνκηθώλ θαη Θαλνληζηηθώλ Απαηηήζεσλ
Ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ηεο Γήισζεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ έθζεζε απηή,
θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 2 (κέξνο Β) ηνπ Λ.4336/2015, ζεκεηψλνπκε
φηη:
α) Πηελ Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ πεξηιακβάλεηαη δήισζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, ε
νπνία παξέρεη ηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 43ββ ηνπ Θσδ. Λ. 2190/1920.
β)

Θαηά ηε γλψκε καο ε Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ έρεη θαηαξηηζζεί ζχκθσλα κε ηηο
ηζρχνπζεο λνκηθέο απαηηήζεηο ησλ άξζξσλ 43α θαη 107Α θαη ηεο παξαγξάθνπ 1 (πεξηπηψζεηο γ’ θαη δ’) ηνπ
άξζξνπ 43ββ ηνπ Θσδ. Λ. 2190/1920 θαη ην πεξηερφκελν απηήο αληηζηνηρεί κε ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο
θαη ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2016.

γ) Κε βάζε ηε γλψζε πνπ απνθηήζακε θαηά ηνλ έιεγρφ καο, γηα ηελ Δηαηξεία ΑΘΖΛΑ ΑΛΩΛΚΖ ΡΔΣΛΗΘΖ
ΔΡΑΗΟΔΗΑ θαη ην πεξηβάιινλ ηεο, δελ έρνπκε εληνπίζεη νπζηψδεηο αλαθξίβεηεο ζηελ Έθζεζε Γηαρείξηζεο
ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο Ππκβνπιίνπ.
Αζήλα, 28 Απξηιίνπ 2017
Ν Νξθσηφο Διεγθηήο Ινγηζηήο

Ξαχινο Πηειιάθεο
Α.Κ. Π.Ν.Δ.Ι 24941
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Γ. Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηεο ρξήζεο 1.1.2016 έσο 31.12.2016
ηεο Δηαηξείαο ΑΘΖΛΑ ΑΛΥΛΚΖ ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
επί ησλ εηαηξηθώλ θαη ελνπνηεκέλσλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ
Θχξηνη Κέηνρνη,
Ζ παξνχζα Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ αθνξά ηελ θιεηφκελε ρξήζε 2016 θαη ζπληάρζεθε
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θ.Λ. 2190/1920 άξζξν 43α, άξζξν 107 θαη άξζξν 43ββ θαη άξζξν 136
παξάγξαθνο 2, θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3556/2007 άξζξν 4 παξάγξαθνη 2 (γ), 6, 7 & 8 θαζψο θαη ηηο
απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο 7/448/11.10.2007 άξζξν 2, 1/434/3.7.2007 θαη ην Θαηαζηαηηθφ ηεο
Δηαηξείαο. Πηελ παξνχζα έθζεζε πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά πιεξνθνξίεο ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο ΑΘΖΛΑ
ΑΛΩΛΚΖ ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ, ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ζηνρεχνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε
ησλ κεηφρσλ θαη ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε (νηθνλνκηθή ζέζε, ζπλνιηθά έζνδα
θιπ), ηε ζπλνιηθή πνξεία θαη ηηο κεηαβνιέο πνπ επήιζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θιεηφκελεο εηαηξηθήο ρξήζεο
(01/01/2016 - 31/12/2016), ζεκαληηθά γεγνλφηα ηα νπνία έιαβαλ ρψξα θαη ηελ επίδξαζε απηψλ ζηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο απηήο. Δπίζεο γίλεηαη πεξηγξαθή ησλ θπξηφηεξσλ θηλδχλσλ θαη
αβεβαηνηήησλ πνπ ελδέρεηαη λα αληηκεησπίζεη ν Όκηινο θαη ε Δηαηξεία ζην κέιινλ, ε πξνβιεπφκελε πνξεία
θαη εμέιημε ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Νκίινπ, ε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε θαη ηέινο παξαηίζεηαη ν
αξηζκφο θαη ε νλνκαζηηθή αμία ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ θαζψο θαη νη ζεκαληηθφηεξεο ζπλαιιαγέο πνπ
θαηαξηίζζεθαλ κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο (εθδφηεο) θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηφλ πξνζψπσλ.
Ζ παξνχζα Έθζεζε ζπλνδεχεη ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο (01/01/2016 - 31/12/2016) θαη
πεξηιακβάλεηαη απηνχζηα καδί κε ηηο ελ ιφγσ θαηαζηάζεηο θαζψο θαη ηηο δειψζεηο ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ζηελ
εηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε πνπ αθνξά ηε ρξήζε 2016. Δλφςεη δε φηη απφ ηελ Δηαηξία ζπληάζζνληαη θαη
ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ε παξνχζα Έθζεζε είλαη εληαία, κε θχξην ζεκείν αλαθνξάο ηα
ελνπνηεκέλα νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη κε αλαθνξά ζηα εηαηξηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο ΑΘΖΛΑ ΑΛΩΛΚΖ
ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ, κφλν φπνπ έρεη θξηζεί ζθφπηκν ή αλαγθαίν γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ
πεξηερνκέλνπ ηεο.
Α. Απνινγηζκόο ρξήζεο 2016 (Σξεκαηννηθνλνκηθέο εμειίμεηο θαη επηδόζεηο ηεο ρξήζεο αλαθνξάο)
1. Γεληθέο δηαπηζηώζεηο
Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2016 ζπλερίζηεθε ε νηθνλνκηθή θξίζε θαη ε ηζρχο ησλ capital controls πνπ είρε ζαλ
απνηέιεζκα ηελ ζεκαληηθή επηδείλσζε ηεο Διιεληθήο Νηθνλνκίαο.
Απνηέιεζκα απηήο ηεο θξίζεο ήηαλ ε κείσζε ηεο ξεπζηφηεηαο, ε θάκςε ηνπ πξνγξάκκαηνο δεκνζίσλ
επελδχζεσλ θαζψο θαη ε επηβξάδπλζε κεγάισλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ νη νπνίεο είραλ πξνγξακκαηηζηεί. Ζ
ρξεκαηνδφηεζε ησλ εηαηξεηψλ θαηέζηε δπζθνιφηεξε ιφγσ ηεο ζπγθξάηεζεο ησλ πιεξσκψλ, ηεο κείσζεο
ησλ ρνξεγήζεσλ δαλείσλ ησλ ηξαπεδηθψλ πηζηψζεσλ θαη ιφγσ ησλ πνιχ απζηεξψλ θξηηεξίσλ ηα νπνία
επηβιήζεθαλ απφ ηνπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο.
Ρν θφζηνο ρξεκαηνδφηεζεο παξακέλεη απμεκέλν θαζψο δελ έρεη ζεκεησζεί απνθιηκάθσζε ηνπ πεξηζσξίνπ
(spread) ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ πξνκεζεηψλ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ.
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Ρα capital controls πνπ επηβιήζεθαλ ην θαινθαίξη ηνπ 2015, ε δπζθνιία ρξεκαηνδφηεζεο αιιά θαη ε αδπλακία
έθδνζεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ απφ Διιεληθέο ηξάπεδεο δεδνκέλνπ φηη δελ δηαζέηνπλ πςειή δηεζλή
αμηνιφγεζε θαη δελ είλαη απνδεθηέο γηα ζπκκεηνρή ζε έξγα εμσηεξηθνχ, είραλ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηηο
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Νκίινπ ζηελ πεξηνρή ησλ Ζλσκέλσλ Αξαβηθψλ Δκηξάησλ.
Θαηφπηλ απηνχ, ε Δηαηξεία εμαλαγθάζζεθε ζηελ πψιεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ πεξηνρή απηή θαη ν ν
Αγνξαζηήο αλέιαβε ηελ θάιπςε ησλ νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ πνθαηαζηήκαηνο. Ρν απνηέιεζκα ηεο
σο άλσ πψιεζεο νπζηαζηηθά αθνξά ζηελ απαιιαγή απφ εμφθιεζε ησλ θαζαξψλ ππνρξεψζεσλ (δει. νη
ππνρξεψζεηο ππεξβαίλνπλ ην ελεξγεηηθφ) ηνπ πνθαηαζηήκαηνο ιφγσ ηεο αλάιεςήο ηνπο απφ ηνλ Αγνξαζηή
θαη αλέξρεηαη ζε:




Απνηέιεζκα πψιεζεο
Εεκία πεξηφδνπ 1/1-30/6/2016
Θαζαξφ απνηέιεζκα

49.254

ρηι. €

40.776

ρηι. €

8.478

ρηι. €

Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο ζπλέρηζε ηηο ελέξγεηεο γηα ηελ είζπξαμε απαηηήζεσλ θαζψο θαη ηηο δηαδηθαζίεο γηα
δηθαζηηθέο εθθξεκφηεηεο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηηο δηάθνξεο απαηηήζεηο πνπ έρεη ν Όκηινο.
Ιακβάλνληαο ππφςε ηεο δηάθνξα ζηνηρεία πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο εμαζθαιίζεηο απαηηήζεσλ, ε Γηνίθεζε ηεο
Δηαηξείαο πξνρψξεζε, εληφο ηεο ρξήζεο 2016, ζε απνκείσζε ησλ απαηηήζεσλ κε αληίζηνηρε επηβάξπλζε ησλ
απνηειεζκάησλ γηα πνζφ ~ 7 εθ. €.
Βξίζθεηαη ζε εμέιημε ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ ε ππφζεζε, γηα ην ζχλνιν ησλ Διιεληθψλ θαη
αιινδαπψλ θαηαζθεπαζηηθψλ εηαηξεηψλ, ζρεηηθά κε ηελ παξαβίαζε ησλ θαλφλσλ αληαγσληζκνχ. Κε βάζε ηελ
γλσκάηεπζε αλεμάξηεησλ λνκηθψλ ζπκβνχισλ θαη κε βάζε ηε κέρξη ζήκεξα εμέιημε ηεο δηαδηθαζίαο,
πηζαλνινγείηαη φηη δελ ζα επηβιεζνχλ θπξψζεηο ζηελ Δηαηξεία ζην πιαίζην ηεο ππφζεζεο απηήο. Πε θάζε
πεξίπησζε φκσο, θαη δεδνκέλεο ηεο αδέζκεπηεο θξίζεο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, ε ηειηθή έθβαζε ηεο
δηαδηθαζίαο δελ κπνξεί αθφκε λα πξνεμνθιεζεί.
Πηα δεκφζηα έξγα νη δπζκελείο εμειίμεηο πνπ εκθαλίζηεθαλ θαηά ηα πξνεγνχκελα έηε ζπλερίδνληαη κέρξη
ζήκεξα. Ζ θξίζε ζηνλ θιάδν ησλ ηδησηηθψλ θαη δεκφζησλ έξγσλ, ν νπνίνο ηα πξνεγνχκελα ρξφληα ζπκκεηείρε
ζεκαληηθά ζηε δεκηνπξγία ηνπ ΑΔΞ, επηδξά αξλεηηθά ζε φιν ην θάζκα ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο, δεδνκέλνπ φηη
ζπξξηθλψλεη ηελ παξαγσγή ΑΔΞ, απμάλεη ην πνζνζηφ ησλ αλέξγσλ, πεξηθφπηεη δξαζηηθά ηα θξαηηθά έζνδα
θαη δξα πνιιαπιαζηαζηηθά ζε βάξνο ησλ έκκεζα εμαξηψκελσλ επηρεηξήζεσλ, αιιά θαη γεληθφηεξα ηεο
βηνκεραλίαο θαη ηνπ εκπνξίνπ θαηαλαισηηθψλ εηδψλ, αθνχ πεξηνξίδεηαη δξαζηηθά ε θαηαλαισηηθή δαπάλε.
2. Σξεκαηννηθνλνκηθέο Ξιεξνθνξίεο Νκίινπ θαη Δηαηξείαο
Νη αξλεηηθέο εμειίμεηο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ηνπ θιάδνπ εηδηθφηεξα, φπσο ελ ζπληνκία πεξηγξάθνληαη
ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, είραλ επίδξαζε θαη ζηα απνηειέζκαηα ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο. Ζ εθηέιεζε
ησλ έξγσλ ηεο Δηαηξείαο δελ πξνρψξεζε κε ηνλ αλακελφκελν ξπζκφ.
Ππγθεθξηκέλα, ηα νηθνλνκηθά κεγέζε γηα ηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξεία έρνπλ σο εμήο:
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 Ν θχθινο εξγαζηψλ ησλ ζπλερηδφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Νκίινπ αλήιζε ζε 39,55 εθ. € ζεκεηψλνληαο
κηθξή αχμεζε 0,42% έλαληη 39,14 εθ. € ην ίδην δηάζηεκα ηνπ 2015, ελψ ν θχθινο εξγαζηψλ ησλ
ζπλερηδφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δηαηξείαο αλήιζε ζε 35,62 εθ. € ζεκεηψλνληαο κηθξή κείσζε 1,03%
έλαληη 36,66 εθ. € ην ίδην δηάζηεκα ηνπ 2015.
 Ρν θφζηνο πσιήζεσλ ησλ ζπλερηδφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Νκίινπ πξνζδηνξίζηεθε ζε 57,60 εθ. €
έλαληη 40,69 εθ. € ζεκεηψλνληαο αχμεζε θαηά 16,91% ζε ζρέζε κε ην 2015, ελψ ην θφζηνο πσιήζεσλ
ησλ ζπλερηδφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δηαηξείαο πξνζδηνξίζηεθε ζε 53,87 εθ. € έλαληη 37,22 εθ. €
ζεκεηψλνληαο αχμεζε θαηά 16,66% ζε ζρέζε κε ην 2015. Ζ αχμεζε ηνπ θφζηνπο πσιεζέλησλ ρσξίο
αλάινγε αχμεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ νθείιεηαη θπξίσο ζηε κείσζε ηνπ πεξηζσξίνπ θαη ζηελ αλαγλψξηζε
δεκίαο ζην θφζηνο ελφο έξγνπ ζην εμσηεξηθφ θαη ελφο έξγνπ πνπ εθηειείηαη θνηλνπξαθηηθά ζην εζσηεξηθφ
ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν.
 Ρα κηθηά απνηειέζκαηα ησλ ζπλερηδφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Νκίινπ δηακνξθψζεθαλ ηελ ηξέρνπζα
πεξίνδν ζε δεκία 18,04 εθ. € έλαληη δεκηψλ 1,55 εθ. € ηε ζπγθξηηηθή πεξίνδν αλαθνξάο θαη ηεο Δηαηξείαο
ζε δεκίεο 18,25 εθ. € έλαληη δεκηψλ 0,56 εθ. € αληίζηνηρα ηε ζπγθξηηηθή πεξίνδν αλαθνξάο. Ζ δηαθνξά
νθείιεηαη θπξίσο, ιφγσ ηεο κείσζεο ηνπ πεξηζσξίνπ, ζηελ αλαγλψξηζε δεκίαο ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν
ελφο έξγνπ ζην εμσηεξηθφ θαη ελφο θνηλνπξαθηηθνχ έξγνπ ζην εζσηεξηθφ.
 Ρα άιια έμνδα εθκεηάιιεπζεο ησλ ζπλερηδφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ παξνπζηάδνληαη απμεκέλα ζε επίπεδν
Νκίινπ θαη ζε επίπεδν Δηαηξείαο θπξίσο ιφγσ ησλ πξφζζεησλ πξνβιέςεσλ επηζθαιεηψλ γηα ινηπέο
απαηηήζεηο πνπ επηβάξπλαλ ηελ ηξέρνπζα ρξήζε.
 Ρα απνηειέζκαηα απφ πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ζπλερηδφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ χςνπο
6,53 εθ. € ηε ζπγθξηηηθή πεξίνδν αλαθνξάο πξνέθπςαλ απφ ηελ πψιεζε ηξηψλ ζπκκεηνρψλ ζε
απηνρξεκαηνδνηνχκελα έξγα ζην ζχλνιφ ηνπο ζηε κεηξηθή εηαηξεία.
 Ρα απνηειέζκαηα πξν θφξσλ απφ ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο
δηακνξθψζεθαλ ζε δεκίεο 28,89 εθ. € θαη 28,93 εθ. € αληίζηνηρα έλαληη δεκηψλ 3,27 εθ. € θαη 1,79 εθ. €
αληίζηνηρα ηε ζπγθξηηηθή πεξίνδν. Ζ δηαθνξά ζηα απνηειέζκαηα πξν θφξσλ νθείιεηαη ζηε κεγάιε αχμεζε
ηνπ δεκηνγφλνπ κηθηνχ απνηειέζκαηνο πνπ αλαθέξεηαη αλσηέξσ, θαη ζηελ κε χπαξμε θεξδψλ 6,53 εθ. €
πεξίπνπ πνπ ππήξραλ ηε ζπγθξηηηθή πεξίνδν απφ πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ δηαζεζίκσλ πξνο
πψιεζε.
 Ν θφξνο εηζνδήκαηνο ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν δηακνξθψλεηαη ζε έζνδν 2,86 εθ. € ζηνλ Όκηιν θαη 3,03 εθ.
€ ζηελ Δηαηξεία έλαληη εμφδνπ 2,08 εθ. € ζηνλ Όκηιν θαη 2,29 εθ. € ζηελ Δηαηξεία, εμ αηηίαο ηεο
αλαζηξνθήο ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο θνηλνπξαθηηθνχ θαηαζθεπαζηηθνχ έξγνπ ιφγσ αλαγλψξηζεο
δεκίαο ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν θαη ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο ηελ ζπγθξηηηθή πεξίνδν απφ θέξδε πνπ
πξνέθπςαλ απφ ηελ πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πξννξηδφκελσλ πξνο πψιεζε.
 Ρα θνλδχιηα ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο «Δλζψκαηα πάγηα», «Απνζέκαηα»,
Απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο», «Ινηπέο Απαηηήζεηο», «Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη
ηζνδχλακα», «πνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία», «Ξξνκεζεπηέο θαη
ζπλαθείο ππνρξεψζεηο» θαη «Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο» εκθαλίδνληαη κεησκέλα ηελ ηξέρνπζα
πεξίνδν ζε ζρέζε κε ηελ 31/12/2015 θαη ε κεγάιε κείσζε νθείιεηαη ζηηο δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο
ιφγσ πψιεζεο ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ζηα Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα.
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 Ρν θνλδχιη «Απαηηήζεηο απφ Θαηαζθεπαζηηθά Ππκβφιαηα» ηνπ Νκίινπ χςνπο 27,27 εθ. € έλαληη 64,42 εθ. €
ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο 31/12/2015 θαη ηεο Δηαηξείαο χςνπο 27,27 εθ. € έλαληη 64,29 εθ. € ηεο
πξνεγνχκελεο ρξήζεο 31/12/2015 παξνπζίαζε κείσζε ζε επίπεδν Νκίινπ θαη Δηαηξείαο θαη νθείιεηαη θαηά
θχξην ιφγσ ζηηο δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ζηα Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα θαη ζηε
κείσζε ηεο απαίηεζεο θνηλνπξαθηηθνχ έξγνπ εζσηεξηθνχ.
 Ρν θνλδχιη «Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο» κεηψζεθε ζε επίπεδν Νκίινπ θαηά 3,44 εθ. € θαη
ζε επίπεδν Δηαηξείαο θαηά 3,39 εθ. € θαη νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγσ ζηελ αλαζηξνθή ηεο αλαβαιιφκελεο
θνξνινγίαο θνηλνπξαθηηθνχ θαηαζθεπαζηηθνχ έξγνπ ιφγσ αλαγλψξηζεο δεκίαο ζηελ ηξέρνπζα.
 Ρν θνλδχιη «Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο» κεηψζεθε ζε επίπεδν Νκίινπ θαη ζε επίπεδν Δηαηξείαο
θαηά 30 εθ. € πεξίπνπ ζε ζρέζε κε ηελ ζπγθξίζηκε πεξίνδν αλαθνξάο ηνπ 2015. Ζ κείσζε νθείιεηαη
θπξίσο ζηελ κείσζε ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηε κεηξηθή εηαηξεία κε θεθαιαηνπνίεζε ππνρξεψζεσλ πνζνχ
30 εθ. €.
 Ν ζπλνιηθφο ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο (καθξνπξφζεζκνο θαη βξαρππξφζεζκνο) ηνπ Νκίινπ αλήιζε ηελ
31/12/2016 ζε 1,16 εθ. € έλαληη 29,17 εθ. € ηελ 31/12/2015 θαη ηεο Δηαηξείαο ζε 0,93 εθ. € έλαληη 28,96
εθ. € ηελ 31/12/2015 παξνπζηάδνληαο κείσζε θαηά 25,64 εθ. € απφ ηηο δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο θαη
θαηά 2,37 εθ. € απφ κείσζε δαλείνπ θνηλνπξαμίαο εζσηεξηθνχ πνπ ζπκκεηέρεη ε Δηαηξεία.
 Ρα ίδηα θεθάιαηα παξνπζηάδνληαη απμεκέλα ιφγσ αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο κε
θεθαιαηνπνίεζε ππνρξεψζεσλ πνζνχ 30 εθ. €. Δπίζεο ην κεηνρηθφ θεθάιαην κεηψζεθε θαηά 103,6 εθ. €
πεξίπνπ κε ηελ θεθαιαηνπνίεζε (απφζβεζε) ζπζζσξεπκέλσλ δεκηψλ.
 Ρν αλεθηέιεζην ππφινηπν ησλ ζπκβάζεσλ ησλ έξγσλ θαηά ηελ 31.12.2016 αλέξρεηαη ζε 79 εθ. € γηα ηνλ
Όκηιν θαη 76 εθ. € γηα ηελ Δηαηξεία.
3. Κεξηζκαηηθή πνιηηηθή - Γηάζεζε θαζαξώλ θεξδώλ
Ζ Δηαηξεία έρεη δεκίεο θαηά ηελ ελ ιφγσ ρξήζε αιιά θαη ζσξεπκέλεο δεκίεο πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ θαη
επνκέλσο ην ΓΠ δελ ζα πξνηείλεη ζηελ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ηε δηαλνκή κεξίζκαηνο..
4. Δλαιιαθηηθνί Γείθηεο Κέηξεζεο Απόδνζεο
Ν Όκηινο παξαθνινπζεί ηεο επηδφζεηο ηνπ κέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ 3 βαζηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνπ
ηνκέσλ, νη νπνίνη κε βάζεη ην ΓΞΣΑ 8 πνπ αληηθαηέζηεζε ην ΓΙΞ 14 είλαη ν ηνκέαο ησλ Θαηαζθεπψλ, ησλ
Ξαξαρσξήζεσλ

θαη

ησλ

Ινηπψλ

δξαζηεξηνηήησλ.

Πηνλ

ηξίην

ηνκέα

(Ινηπψλ

δξαζηεξηνηήησλ)

πεξηιακβάλνληαη έζνδα πνπ πξνέξρνληαη: α) απφ πψιεζε αληαιιαθηηθψλ κεραλεκάησλ ηερληθψλ έξγσλ θαη
β) απφ παξνρή ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο θνηλνπξαμηψλ ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ε Δηαηξεία.
Ν ηνκέαο κε ηελ κεγαιχηεξε πνζνζηηαία ζπκκεηνρή ζηηο πσιήζεηο ηνπ Νκίινπ είλαη ν θαηαζθεπαζηηθφο, ηνπ
νπνίνπ ν θχθινο εξγαζηψλ γηα ηελ ρξήζε 2016 απνηέιεζε ζρεδφλ ην 100% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπ Νκίινπ.
Ν Όκηινο έρεη ηελ πνιηηηθή λα αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα θαη ηελ απφδνζή ηνπ ζε κεληαία βάζε εληνπίδνληαο
έγθαηξα θαη απνηειεζκαηηθά απνθιίζεηο απφ ηνπο ζηφρνπο θαη ιακβάλνληαο αληίζηνηρα δηνξζσηηθά κέηξα.
Δπίζεο, κεηξάεη ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπ θάλνληαο ρξήζε ησλ θάησζη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ απφδνζεο:
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31/12/2016 31/12/2015
-45,62%
-3,96%

Ξεξηζψξην κηθηνχ θέξδνπο
Απνηειέζκαηα πξφ θφξσλ / Θχθινο εξγαζηψλ

-73,05%

-8,35%

Απνηειέζκαηα πξφ θφξσλ θαη δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο / Θχθινο εξγαζηψλ

-44,23%

-94,92%

-0,2905

-0,4703

Βαζηθά θέξδε/Εεκίεο Αλά κεηνρή
Ξξνζαξκνζκέλα απνηειέζκαηα πξν θφξσλ επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη
απνζβέζεσλ (EBITDA)
Ξξνζαξκνζκέλα απνηειέζκαηα πξν θφξσλ
Ξξνζαξκνζκέλν Ξεξηζψξην απνηειεζκάησλ πξν θφξσλ επελδπηηθψλ
απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA)
Ξξνζαξκνζκέλν πεξηζψξην θαζαξνχ θέξδνπο δεκίαο πξφ θφξσλ

-18.845.298,37 -3.165.844,02
-20.960.000,24

654.926,02

-47,65%

-8,09%

-52,99%

1,67%

Δπίζεο θαηά ηελ παξαθνινχζεζε ηεο απφδνζεο ηνπ νκίινπ ρξεζηκνπνηνχληαη ―Ξξνζαξκνζκέλνη‖ δείθηεο
φπσο: Ξξνζαξκνζκέλν EBITDA θαη πξνζαξκνζκέλν πεξηζψξην EBITDA %, ην πξνζαξκνζκέλα θέξδε/δεκίεο
πξν θφξσλ θαη ην πξνζαξκνζκέλν πεξηζψξην θεξδψλ/δεκηψλ πξν θφξσλ. Νη πξνζαξκνζκέλνη απηνί δείθηεο
ππνινγίδνληαη αθαηξψληαο απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο δείθηεο, νη νπνίνη έρνπλ ππνινγηζηεί απφ θνλδχιηα ησλ
εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηελ επίδξαζε απφ ηα θφζηε έμνδα κε επαλαιακβαλφκελνπ ραξαθηήξα.
Ξην ζπγθεθξηκέλα:
Ξξνζαξκνζκέλα απνηειέζκαηα πξν θόξσλ επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ
(EBITDA)/ Ξξνζαξκνζκέλν Ξεξηζώξην απνηειεζκάησλ πξν θόξσλ επελδπηηθώλ
απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA)
Νη ελ ιφγσ δείθηεο

πξνθχπηνπλ κεηά απφ ηελ πξνζαξκνγή ησλ κε επαλαιακβαλφκελσλ δαπαλψλ επί ηνπ

κεγέζνπο EBITDA θάζε πεξηφδνπ κε ζηφρν λα εμνκαιχλνπλ ηελ επίδξαζε γεγνλφησλ πνπ δελ παξνπζηάδνπλ
ηαθηηθφ ραξαθηήξα θαη επεξεάδνπλ ηελ θεξδνθνξία ηνπ νκίινπ. Αληίζηνηρα ε επίδξαζε απηή αληαλαθιάηαη
θαη ζην πνζνζηφ ησλ θεξδψλ πξν θφξσλ επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ επί ηνπ θχθινπ
εξγαζηψλ (Ξεξηζψξην EBITDA).
Ξξνζαξκνζκέλα απνηειέζκαηα πξν θόξσλ / Ξξνζαξκνζκέλν πεξηζώξην θαζαξνύ
θέξδνπο /Εεκίαο πξν θόξσλ
Νη ελ ιφγσ δείθηεο

πξνθχπηνπλ κεηά απφ ηελ πξνζαξκνγή ησλ κε επαλαιακβαλφκελσλ δαπαλψλ επί ησλ

απνηειεζκάησλ πξν θφξσλ θάζε πεξηφδνπ. Όπσο θαη πην πάλσ

επηδίσμε είλαη ε αμηνιφγεζε ηεο

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ νκίινπ κεηά απφ ηελ πξνζαξκνγή ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε γεγνλφησλ πνπ δελ
παξνπζηάδνπλ ηαθηηθφ ραξαθηήξα θαη επεξεάδνπλ ηελ θεξδνθνξία ηνπ νκίινπ.
Αλάινγα γίλεηαη θαη αμηνιφγεζε ηνπ δείθηε Ξξνζαξκνζκέλν πεξηζψξην θέξδνπο / Εεκηά πξν θφξσλ κε ηνλ
ππνινγηζκφ ηεο ζρεηηθήο πξν θφξσλ απφδνζεο ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πξαγκαηνπνίεζε γεγνλφησλ θαη
δαπαλψλ νη νπνίεο δελ αλακέλεηαη λα επεξεάδνπλ ηελ απφδνζε ηνπ νκίινπ ζε κφληκε βάζε.
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Β. Πεκαληηθά γεγνλόηα θαηά ηελ ρξήζε 2016 θαη ε επίδξαζή ηνπο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
Δηήζηα Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηόρσλ ηεο Δηαηξείαο
Ρελ 22α Ηνπλίνπ 2016 πξαγκαηνπνηήζεθε ε εηήζηα ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο, ε
νπνία έιαβε ηηο παξαθάησ θχξηεο απνθάζεηο:
α. Δλέθξηλε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο (εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο), ηηο εθζέζεηο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ηνπ Νξθσηνχ Διεγθηή - Ινγηζηή επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο
1/1-31/12/2015.
β. Ξξνέβε ζηελ εθινγή ηεο ειεγθηηθήο εηαηξείαο «GRANT THORNTON A.E.» Α.Κ. Π.Ν.Δ.Ι. 127, γηα ηε
δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ ηεο ρξήζεο γηα ηελ ρξήζε 1/1 - 31/12/2016 θαη ζπγρξφλσο εμνπζηνδνηεί ην Δπνπηηθφ
Ππκβνχιην ηνπ Πψκαηνο Νξθσηψλ Διεγθηψλ λα θαζνξίζεη ηελ ακνηβή ηνπο.
γ. Δπηθχξσζε φιεο ηηο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ πνπ ιήθζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο
1/1 - 31/12/2015 θαη απάιιαμε ηα κέιε ηνπ απφ θάζε επζχλε γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο ρξήζεο 2015.
δ. Απνθάζηζε ηελ πξνέγθξηζε γηα ην 2016 ακνηβή ζπλνιηθνχ πνζφ 0,15 εθ. € ζηα κέιε ηνπ ΓΠ.
ε. Δμειέγε λέν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιηνπ κε δηεηή ζεηεία κε ιήμε 30/6/2018.
Δπελδύζεηο / Γηαθνπείζεο Γξαζηεξηόηεηεο
Πηηο 30/6/2016 ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο πξνέβε ζηε κεηαβίβαζε φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ
ππνθαηαζηήκαηνο ζηα Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα ζηνλ δηεζλή φκηιν Joannou and Paraskevaides (Overseas)
Ltd έλαληη ηηκήκαηνο ελφο δνιαξίνπ Ζλσκέλσλ Ξνιηηεηψλ Ακεξηθήο, θαζψο νη κεηαβηβαδφκελεο ιεηηνπξγίεο
ζηελ πεξηνρή απνηεινχζαλ ηελ βαζηθή πεγή δεκηψλ ηεο Δηαηξείαο ηα ηειεπηαία ρξφληα. Νη ιφγνη πνπ
νδήγεζαλ ζηελ απφθαζε γηα ηελ πψιεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Δηαηξείαο είλαη νη αθφινπζνη:


Νη πςειέο απαηηήζεηο ζε θεθάιαην θίλεζεο ζηα έξγα ππφ εμέιημε ζηα Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα.



Νη δπζρέξεηεο ζηε δηνρέηεπζε θεθαιαίνπ θίλεζεο πξνο ην ππνθαηάζηεκα ησλ Ζλσκέλσλ Αξαβηθψλ
Δκηξάησλ ιφγσ ησλ capital controls ζηελ Διιάδα.



Ζ αδπλακία ζηελ έθδνζε ησλ αλαγθαίσλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ γηα ηε δηεθδίθεζε λέσλ έξγσλ, θαζψο
νη κελ Διιεληθέο ηξάπεδεο δελ δηαζέηνπλ πιένλ ηελ απαξαίηεηε δηεζλή αμηνιφγεζε (rating), νη δε
ηνπηθέο ηξάπεδεο ήηαλ απξφζπκεο λα αλαιάβνπλ θίλδπλν γηα ππνθαηάζηεκα Διιεληθήο επηρείξεζεο.

Γ. Ξεξηγξαθή ησλ θπξηόηεξσλ θηλδύλσλ θαη αβεβαηνηήησλ
Πηε ζπλέρεηα παξαζέηνπκε ηνπο θπξηφηεξνπο θηλδχλνπο θαη ηηο αβεβαηφηεηεο ζηηο νπνίεο ελδερνκέλσο λα
εθηεζεί ν Όκηινο.
1. Αληαγσληζκόο από άιιεο επηρεηξήζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ
Ν αληαγσληζκφο ζηελ Διιάδα παξακέλεη κεηαμχ ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ εηαηξεηψλ ζε πνιχ πςειά επίπεδα θαη
πξνβιέπεηαη λα ζπλερηζηεί θαη ηα πξνζερή ρξφληα. Ζ επηδείλσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο θαη ε χπαξμε
ειάρηζησλ δεκνπξαηνπκέλσλ έξγσλ πξνβιέπεηαη λα εληείλεη ηνλ αληαγσληζκφ.
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2. Θίλδπλνο από ηηο επηπηώζεηο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία ιόγσ ηεο αξλεηηθήο νηθνλνκηθήο
ζπγθπξίαο
Ρν έηνο 2016 ήηαλ κηα δχζθνιε πεξίνδνο γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία, κε ηελ θξίζε λα επεξεάδεη αξλεηηθά ην
ζχλνιν ζρεδφλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δεκνζίσλ
επελδχζεσλ θαζψο επίζεο θαη ηελ κε δεκηνπξγία λέσλ επελδχζεσλ απφ εηαηξείεο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ
θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Δπίζεο, ε κεγάιε θαζπζηέξεζε εηζπξάμεσο απαηηήζεσλ γηα εθηειεζκέλεο εξγαζίεο
είηε απφ ην Γεκφζην είηε απφ άιινπο θνξείο, είρε ζαλ απνηέιεζκα ηνλ ηακεηαθφ ζηξαγγαιηζκφ ησλ
επηρεηξήζεσλ θαη εηδηθφηεξα ηνπ θιάδνπ. Ωο εθ ηνχηνπ, εάλ δελ ζηεξηρζεί κε λέα έξγα ν θαηαζθεπαζηηθφο
θιάδνο θαη ζπλερηζηεί ε κείσζε ησλ ζπλνιηθψλ πηζηψζεσλ γηα δεκηνπξγία λέσλ ππνδνκψλ θαη ε
θαζπζηέξεζε ζηηο εηζπξάμεηο ησλ πηζηνπνηήζεσλ, δελ κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ επαθξηβψο νη ζπλέπεηεο
ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηνπ Νκίινπ θαζψο γηα ηε ρξήζε 2016 έρεη θαηαγξάςεη αξλεηηθά απνηειέζκαηα θαη
αληηκεησπίδεη, παξά ηελ ζηήξημε απφ ηελ κεηξηθή εηαηξεία (J&P ΑΒΑΜ ΑΔ) πξνβιήκαηα ζηελ εμππεξέηεζε
ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ.
Ζ αδπλακία ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο λα ρνξεγήζεη λέα δάλεηα θαη απαξαίηεηεο Δγγπεηηθέο
Δπηζηνιέο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Νκίινπ, ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ηνλ Όκηιν ζε αλαζηνιή εθηέιεζεο ησλ έξγσλ
θαη αδπλακία εμππεξέηεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο πξνο ηξίηνπο θαη κείσζε ηνπ εξγαηηθνχ ηεο δπλακηθνχ.
Πεκεηψλεηαη πσο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2016, έρεη πηνζεηεζεί ε αξρή ηεο ζπλερηδφκελεο
δξαζηεξηφηεηαο (going concern).
3. Θίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο Δπηρεηξεκαηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο ηνπ Νκίινπ
-

Δμάξηεζε ησλ απνηειεζκάησλ
ζπλαιιαγκαηηθώλ ηζνηηκηώλ

θαη

ηδίσλ

θεθαιαίσλ

από

δηαθπκάλζεηο

ησλ

Ν Όκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. Γηα ηελ Διιάδα νη ζπκβάζεηο θαη νη ζπλαιιαγέο
ηεο είλαη θπξίσο ζε επξψ θαη ζπλεπψο δελ εθηίζεληαη ζε θίλδπλν ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ πνπ κπνξεί λα
πξνθχςνπλ απφ ηελ ηζνηηκία ηνπ επξψ κε άιια λνκίζκαηα.
Ζ έθζεζε ηνπ Νκίινπ ζε ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν πνηθίιεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο αλάινγα κε ηνλ φγθν
ησλ ζπλαιιαγψλ ζε μέλν λφκηζκα. Ν Όκηινο δελ ρξεζηκνπνηεί ρξεκαηννηθνλνκηθά παξάγσγα γηα ηνλ
πεξηνξηζκφ ηεο έθζεζεο ζην ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν.
-

Θίλδπλνο Δπηηνθίσλ

Ν Όκηινο είλαη εθηεζεηκέλνο ζηνλ θίλδπλν ησλ δηαθπκάλζεσλ ησλ επηηνθίσλ ιφγσ ηνπ δαλεηζκνχ. Κεηψζεηο
ησλ επηηνθίσλ επεξεάδνπλ ζεηηθά ηα απνηειέζκαηα ηνπ Νκίινπ, ελψ απμήζεηο ησλ επηηνθίσλ επεξεάδνπλ
αξλεηηθά ηα απνηειέζκαηα.
-

Ξηζησηηθόο θίλδπλνο

Νη πειάηεο ηεο Δηαηξείαο είλαη θπξίσο ν Γεκφζηνο Ρνκέαο ή εηαηξείεο ηνπ επξχηεξνπ Γεκφζηνπ Ρνκέα, επίζεο
θαη κεγάινη Ηδησηηθνί Όκηινη.
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Ιφγσ ηεο θχζεσο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο έρεη ειαρηζηνπνηεζεί ν βαζκφο
εμάξηεζεο ηεο απφ ζπγθεθξηκέλνπο πειάηεο. Ωζηφζν πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηα πξνβιήκαηα ηνπ δεκνζίνπ
ηνκέα ζηελ Διιάδα, έρνπλ δεκηνπξγήζεη κεγάια πξνβιήκαηα ζηελ είζπξαμε απαηηήζεσλ θαζψο θαη ζηελ
ζπλέρηζε εθηέιεζεο ησλ έξγσλ. Πεκαληηθή είλαη ε έθζεζε ηνπ Νκίινπ ζε απαηηήζεηο δηθαζηηθψλ δηεθδηθήζεσλ,
ζην παξφλ φκσο ζηάδην ν θίλδπλνο απηφο εθηηκάηαη φηη είλαη δηαρεηξίζηκνο.
Γπλεηηθά πηζησηηθφο θίλδπλνο ζα κπνξνχζε λα πξνθχςεη αλ ην Διιεληθφ Γεκφζην εθδειψζεη αδπλακία λα
αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, αθνχ ππάξρεη ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε είζπξαμεο απαηηήζεσλ ζηελ
Διιάδα απφ εθηέιεζε απηνρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ θαη έξγσλ ηνπ επξχηεξνπ Γεκφζηνπ ηνκέα.
Ν Όκηινο εθηφο ησλ πειαηψλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ εηαηξεηψλ ηνπ επξχηεξνπ Γεκφζηνπ Ρνκέα, ζπλεξγάδεηαη
κε αμηφπηζηνπο πειάηεο ησλ νπνίσλ ε νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε αμηνινγείηαη ζην ζηάδην ηεο πξνζθνξάο γηα
ηελ αλάιεςε ησλ έξγσλ πνπ δεκνπξαηνχλ.
Ν θπξηφηεξνο θίλδπλνο ν νπνίνο κπνξεί λα πξνθχςεη ζην κέιινλ απφ πειάηεο, θπξίσο ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο
θξίζεο, είλαη ε δηαθνπή εθηέιεζεο ππνγεγξακκέλσλ ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαζθεπή έξγσλ απφ ηνλ
Όκηιν θαη ηελ Δηαηξεία θαζψο επίζεο θαη ε κε έγθαηξε απνπιεξσκή εθηειεζκέλσλ εξγαζηψλ ησλ έξγσλ.
Νη εμειίμεηο ζηελ Ιηβχε, απνηεινχλ πιήγκα γηα ηνλ Όκηιν, δεδνκέλνπ φηη ε Ιηβχε απνηεινχζε κηα λέα αγνξά
ζηελ νπνία ν Όκηινο μεθίλεζε δξαζηεξηφηεηα ην 2009. Ρα γεγνλφηα απηά δελ επεξεάδνπλ ηελ νηθνλνκηθή
θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο, φπσο εκθαλίδεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο. Ζ
αμία ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ έρεη εγθισβηζηεί ζηε Ιηβχε αλέξρεηαη ζε 1,5 εθ. € πεξίπνπ.
-

Θίλδπλνο ξεπζηόηεηαο

Γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ έξγσλ πνπ εθηειεί ν Όκηινο ζπλεξγάδεηαη κε Διιεληθέο θαη μέλεο Ρξάπεδεο ζηελ
Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ.
Ζ ρξεκαηνδφηεζε αθνξά ζε θεθάιαηα θίλεζεο θαη έθδνζε εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ (ζπκκεηνρήο, θαιήο
εθηέιεζεο, αληηθαηάζηαζεο δεθάησλ, πξνθαηαβνιήο, L/C’s πξνκήζεηαο πιηθψλ, θιπ).
Ρα επηηφθηα δαλεηζκνχ εμαξηψληαη απφ ηηο δηεζλείο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ελψ θαη νη πξνκήζεηεο έθδνζεο ησλ
εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ γεληθά αληαλαθινχλ ηηο ζπλζήθεο πηζησηηθήο ξεπζηφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο.
Δγθεθξηκέλα φξηα ρξεκαηνδνηήζεσλ θαη εγγπήζεσλ απφ ηξάπεδεο, δηαζθαιίδνπλ ηελ Δηαηξεία θαη ηηο
ζπγαηξηθέο ηεο κε ηα απαηηνχκελα θεθάιαηα θίλεζεο θαζψο θαη κε ηηο απαξαίηεηεο εγγπεηηθέο επηζηνιέο.
Ζ Γηνίθεζε θξνληίδεη φζν είλαη δπλαηφλ γηα ηελ απηνρξεκαηνδφηεζε ησλ έξγσλ θαη ηελ πξνζθπγή ηεο ζηνλ
δαλεηζκφ ζην κηθξφηεξν δπλαηφλ βαζκφ ζην κέηξν πνπ απηφ είλαη εθηθηφ.
Ωζηφζν θαηά ην 2016 φπσο θαη θαηά ην 2015 έγηλε πνιχ αηζζεηφο ν ρξεκαηνπηζησηηθφο θίλδπλνο ιφγσ ηεο
απφηνκεο αλφδνπ ησλ πεξηζσξίσλ δαλεηζκνχ αιιά θαη ηεο απξνζπκίαο ησλ ηξαπεδψλ λα δαλεηνδνηήζνπλ ή
λα εθδψζνπλ εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζηηο επηρεηξήζεηο. Δπίζεο ην θφζηνο ησλ Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ, απμήζεθε
ππέξκεηξα θαη νη ηξάπεδεο ιφγσ ηεο ζχκβαζεο «ΒΑΠΗΙΔΗΑΠ ΗΗ» θαη ηνπ PSI, δπζθνιεχνληαη ζηελ έθδνζε
Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκνχο λέσλ έξγσλ θαη ηε ζπλέρηζε
εθηέιεζεο ησλ παιαηψλ έξγσλ.
Δδψ πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη πειάηεο γηα ηνπο νπνίνπο εθηεινχληαη έξγα, θπξίσο ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο
δπζπξαγίαο δελ ήηαλ απφιπηα ζπλεπείο ζηηο ζπκβαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαη απηφ είρε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο
ζηε ξεπζηφηεηα ηεο Δηαηξείαο.
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Ξαξφηη ε Κεηξηθή Δηαηξεία θαη ν Όκηινο δηαηεξνχλ θαιέο ζρέζεηο κε ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ηφζν ζηελ Διιάδα
φζν θαη ζην εμσηεξηθφ θαη νη πειάηεο γηα ηνπο νπνίνπο εθηειεί έξγα είλαη αμηφπηζηνη, δελ έρεη εμαιεηθζεί
νινζρεξψο ν θίλδπλνο αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ ρξεκαηνδφηεζεο ησλ έξγσλ ζην κέιινλ.
-

Θίλδπλνη πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θαιή εθηέιεζε θαηαζθεπαζηηθώλ έξγσλ

Ρα θαηαζθεπαζηηθά έξγα πνπ αλαιακβάλεη ν Όκηινο, πεξηιακβάλνπλ ζαθείο ξήηξεο ζρεηηθά κε ηα ηελ νξζή
θαη έγθαηξε εθηέιεζή ηνπο. Ξαξφιν πνπ ν Όκηινο δηαζέηεη κεγάιε εκπεηξία θαη ηερλνγλσζία ζηελ εθηέιεζε
ζχλζεησλ θαη κεγάισλ θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ, δελ κπνξεί λα απνθιεηζζεί ην ελδερφκελν λα πξνθχςνπλ ζην
κέιινλ πξνβιήκαηα ιφγσ απξφβιεπησλ θαηαζηάζεσλ, θπξίσο ιφγσ ρξεκαηνδφηεζεο - εγγπνδνζίαο θαη
ππνρξεψζεηο απφ ηε κε ζπλεπή εθηέιεζε ζπκβάζεσλ πνπ έρεη ζπλάςεη ν Όκηινο κε ηνπο πειάηεο ηνπ, κε
απνηέιεζκα λα επεξεαζηνχλ δπζκελψο θαη ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηνπ Νκίινπ.
-

Θίλδπλνη πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εθηέιεζε έξγσλ από ππεξγνιάβνπο

Πε νξηζκέλα έξγα, ν Όκηινο αλαζέηεη κέξνο ησλ εξγαζηψλ ζε ηξίηεο εηαηξείεο κε ην θαζεζηψο ηεο
ππεξγνιαβίαο. Πηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν Όκηινο είλαη ππεχζπλνο έλαληη ηνπ πειάηε ηεο γηα ηπρφλ ιάζε ή
παξαιείςεηο ηνπ ππεξγνιάβνπ ηεο. Ξαξφιν πνπ ν Όκηινο θξνληίδεη λα ζπλάπηεη ζπκθσλίεο κε ηνπο
ππεξγνιάβνπο νη νπνίεο λα θαιχπηνπλ ηελ ππνρξέσζε ησλ ηειεπηαίσλ γηα απνθαηάζηαζε ηπρφλ ζθαικάησλ
κε δηθή ηνπο επζχλε, δε κπνξεί λα απνθιεηζηεί ην ελδερφκελν ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, εηδηθφηεξα ιφγσ ηεο
νηθνλνκηθήο θξίζεο, νη ππεξγνιάβνη λα αδπλαηνχλ λα εθπιεξψζνπλ ηηο ελ ιφγσ ππνρξεψζεηο ηνπο, κε
ζπλέπεηα απηέο λα βαξχλνπλ ηειηθά ηνλ Όκηιν, κε απνηέιεζκα λα κπνξεί λα επεξεαζηνχλ δπζκελψο νη
δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηνπ Νκίινπ.
-

Θίλδπλνη πνπ πξνθύπηνπλ από δεκηέο/βιάβεο ζε πξόζσπα, εμνπιηζκό θαη πεξηβάιινλ
(αζθαιηζηηθή θάιπςε)

Νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Νκίινπ αληηκεησπίδνπλ θηλδχλνπο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ αξλεηηθά γεγνλφηα
φπσο, κεηαμχ άιισλ, αηπρήκαηα, ηξαπκαηηζκνχο (εξγαδφκελνπο ή/θαη ηξίηνπο), βιάβεο ζην πεξηβάιινλ,
δεκηέο ζε εμνπιηζκφ θαη πεξηνπζίεο ηξίησλ. Όια ηα παξαπάλσ πνιχ πηζαλφλ λα πξνθαιέζνπλ θαζπζηεξήζεηο ή
ζηε δπζκελέζηεξε πεξίπησζε δηαθνπή εθηέιεζεο εξγαζηψλ ζηα εκπιεθφκελα έξγα. Ρπρφλ ηέηνηεο αξλεηηθέο
εμειίμεηο ζρεηηθά κε ηα αλσηέξσ ζέκαηα, ελδέρεηαη, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηελ αζθαιηζηηθή πνιηηηθή ηνπ
Νκίινπ θαη ηελ θάιπςε θάπνησλ θηλδχλσλ λα επεξεάζνπλ ηελ νηθνλνκηθή ζέζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ
Νκίινπ.
Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ θηλδχλσλ, ε Γηνίθεζε πξνβαίλεη ζηελ αζθάιηζε ησλ θηλδχλσλ
απηψλ κε ηελ θάιπςε ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηεο, θαηά παληφο θηλδχλνπ κε
αζθαιηζηηθά ζπκβφιαηα, αζηηθήο επζχλεο έλαληη ηξίησλ, εξγνδνηηθήο αζηηθήο επζχλεο, κεραλεκάησλ,
νρεκάησλ θ.ι.π. ζε αλαγλσξηζκέλνπο Γηεζλείο Αζθαιηζηηθνχο Νίθνπο, σζηφζν πηζαλνί κειινληηθνί κε
πξνβιέςηκνη ζήκεξα θίλδπλνη ζα κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα.
-

Θίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκκεηνρή ζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελα έξγα
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Ν Όκηινο ζπκκεηέρεη ζηηο δηαδηθαζίεο πινπνίεζεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ. Νη δπζθνιίεο, νη νπνίεο
δχλαηαη λα πξνθαιέζνπλ θαζπζηεξήζεηο ζηελ εθηέιεζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ κε ζπκβάζεηο
παξαρψξεζεο, ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηα νηθνλνκηθά κεγέζε ηνπ Νκίινπ. Δπίζεο, ε ζπκκεηνρή ηνπ Νκίινπ
ζηελ πινπνίεζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ απαηηεί ηελ εθηεηακέλε ρξήζε ησλ
ηδίσλ θεθαιαίσλ. Γεδνκέλνπ φηη θάπνηα απφ ηα έξγα απηά είλαη κεγάιεο θιίκαθαο, ελδέρεηαη λα απαηηεζνχλ
επηπιένλ θεθάιαηα ζεκαληηθνχ χςνπο γηα λα εμαζθαιηζηεί ε ζπκκεηνρή ηνπ Νκίινπ, ηα νπνία ιφγσ ηεο
γεληθφηεξεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο δπζθνιεχνληαη λα εμεπξεζνχλ. Νη αλσηέξσ θίλδπλνη ιακβάλνληαη ππφςε
θαηά ηελ απνηίκεζε ησλ ΣΠΓΞ ηφζν θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πξνεμνθιεηηθψλ επηηνθίσλ φζν θαη ζηηο
εθηηκήζεηο κειινληηθψλ κεγεζψλ (business plans).
-

Ξξνκεζεπηέο

Νη ζπκθσλίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνκήζεηα θαηαζθεπαζηηθψλ πιηθψλ θαζψο θαη ζηελ ππεξγνιαβηθή
εθηέιεζε έξγσλ γίλνληαη κε αμηφπηζηνπο θαη ζεκαληηθνχο νίθνπο ηφζν ηνπ εμσηεξηθνχ φζν θαη ηνπ
εζσηεξηθνχ.
Νη

πξνκεζεπηέο

ηνπ

εμσηεξηθνχ,

είλαη

θπξίσο

εηαηξείεο

παξαγσγήο

θαη

εκπνξίαο

εηδηθεπκέλσλ

θαηαζθεπαζηηθψλ πιηθψλ (κεραλήκαηα, ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο, βαξηά θαηαζθεπαζηηθά πιηθά έξγσλ
ζαιάζζεο, θιπ), ελψ νη πξνκεζεπηέο ηνπ εζσηεξηθνχ είλαη ππεξγνιάβνη πνπ εθηεινχλ ππεξγνιαβηθά ηκήκαηα
έξγσλ ή εηαηξείεο πνπ πξνκεζεχνπλ θαηαζθεπαζηηθά θαη αλαιψζηκα πιηθά.
Γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ θηλδχλσλ, ε Γηνίθεζε πξνβαίλεη ζε απζηεξή επηινγή, κέζσ θαηαιιήισλ
πνηνηηθψλ ζπζηεκάησλ αμηνιφγεζεο, πξνκεζεπηψλ θαη ππεξγνιάβσλ.
Ξαξάιιεια, φπνπ είλαη εθηθηφ, θξνληίδεη λα κελ ππάξρεη ζεκαληηθή εμάξηεζε απφ ζπγθεθξηκέλνπο
πξνκεζεπηέο.
Ν

Όκηινο

ειέγρεη

θεληξηθά

ηηο

πξνκήζεηεο

πιηθψλ

εθαξκφδνληαο

πνιηηηθή

νηθνλνκηψλ

θιίκαθαο,

δηαπξαγκαηεπφκελεο ηηκέο γηα ηηο ζπλνιηθέο αλάγθεο ησλ εηαηξεηψλ πνπ ειέγρεη. Ξαξφια απηά θαηά ην 2016 ε
Δηαηξεία πξνκεζεχηεθε πιηθά ζε πνιχ κεγαιχηεξεο ησλ πξνβιεθζέλησλ ηηκψλ θαη γηα ην 2017 σο απφξξνηα ηεο
νηθνλνκηθήο θξίζεο δελ ππάξρεη βεβαηφηεηα φηη ε πξνκήζεηα ζα γίλεη κε ηηο ηηκέο λα παξακέλνπλ ζηα ηξέρνληα
επίπεδα. Ρπρφλ ππέξκεηξε αχμεζή ηνπο ζα έρεη άκεζν αξλεηηθφ αληίθηππν ζηα απνηειέζκαηα ηνπ Νκίινπ.
Ξηζαλνί θίλδπλνη πνπ κπνξεί λα απνξξένπλ απφ ηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ηνπ Νκίινπ είλαη ε θαζπζηέξεζε
ζηελ πξνκήζεηα θαηαζθεπαζηηθψλ πιηθψλ – θπξίσο ιφγσ αδπλακίαο εμφθιεζεο παιαηψλ ππνρξεψζεσλ, ιφγσ
απαίηεζεο γηα πξνθαηαβνιή, ή έθδνζεο L/C, κε αληίθηππν ηελ γεληθφηεξε θαζπζηέξεζε ηεο εθηέιεζεο ησλ
αλαιεθζέλησλ έξγσλ θαη ηελ επηβνιή απφ ηνπο θπξίνπο ησλ έξγσλ πνηληθψλ ξεηξψλ. Ξηζαλφο θίλδπλνο
κπνξεί λα πξνθχςεη θαη απφ ηελ κεγάιε θαζπζηέξεζε πιεξσκήο παιαηψλ ππνρξεψζεσλ πξνο πξνκεζεπηέο
θαη ηε δεκηνπξγία δηθαζηηθψλ εκπινθψλ.
-

Θίλδπλνο από ζπκκεηνρή ζε ζρήκαηα ππό θνηλό έιεγρν (θαηαζθεπαζηηθέο θνηλνπξαμίεο)

Ζ θνηλνπξαμία είλαη έλσζε θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ απαληάηαη ζηηο ζπλαιιαγέο, ε νπνία απνηειεί
απιή έλσζε πξνζψπσλ ρσξίο λνκηθή πξνζσπηθφηεηα (δειαδή είλαη εκπνξηθή εηαηξεία, παξφιν πνπ ελδέρεηαη
νη θαλφλεο ηεο νκφξξπζκεο ή ηεο αθαλνχο εηαηξείαο λα εθαξκφδνληαη θαη ζε απηήλ). Ωζηφζν, αλαγλσξίδεηαη
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ζηελ θνηλνπξαμία κηα θνξνινγηθή θαη εηζνδεκαηηθή απηνηέιεηα. Ζ θνηλνπξαμία έρεη θνξνινγηθή νληφηεηα
θαζψο δηαζέηεη ΑΦΚ.
Θάζε θνηλνπξαμία ζπζηήλεηαη πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζεη ηελ πινπνίεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ
(Γεκνζίνπ ή Ηδησηηθνχ). Δπνκέλσο, ιφγσ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζθνπνχ θαη αληηθεηκέλνπ ηεο Θνηλνπξαμίαο ε
ζπκκεηνρή κηαο Δηαηξείαο (σο θνηλνπξαθηνχλ κέινο) ζε κία ή πεξηζζφηεξεο θνηλνπξαμίεο δελ εκπεξηέρεη
ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο. Ωζηφζν ηα θνηλνπξαθηνχληα κέιε επζχλνληαη αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν έλαληη ηνπ
θπξίνπ ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη γηα νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε ηεο Θνηλνπξαμίαο. Ππλεπψο, αλ έλα ή πεξηζζφηεξα
κέιε ηεο Θνηλνπξαμίαο δελ αληαπνθξηζνχλ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, απηφ κπνξεί λα πξνθαιέζεη αξλεηηθέο
επηδξάζεηο ζηελ θνηλνπξαμία θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ Δηαηξεία θαη ζηνλ Όκηιν απηήο.
-

Ξξνζσπηθό

Ζ Γηνίθεζε ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Νκίινπ ζηεξίδεηαη ζε έκπεηξα θαη ηθαλά ζηειέρε πνπ έρνπλ πιήξε γλψζε θαη
εκπεηξία ηνπ αληηθεηκέλνπ ησλ εηαηξεηψλ θαη ησλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο, ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ εχξπζκε
ιεηηνπξγία θαη πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ εηαηξεηψλ.
Ρα ζηειέρε ηεο εηαηξείαο βξίζθνληαη ζε πιήξε επηθνηλσλία θαη αξκνληθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο θαη επίζεο
ππάξρεη αξκνληθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ΓΠ θαη ησλ Γηεπζχλζεσλ ηεο Δηαηξείαο.
Ζ ζεκεξηλή δνκή ηνπ Νκίινπ επηηξέπεη ηελ άκεζε ζπκπιήξσζε θάπνησλ ζηειερψλ, ρσξίο ζεκαληηθέο
επηπηψζεηο ζηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηεο. Ξαξφια απηά, ιφγσ ηεο κείσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Νκίινπ,
ελδέρεηαη λα δεκηνπξγεζεί κειινληηθφο θίλδπλνο.
Νη ζρέζεηο ησλ δηνηθνχλησλ κε ην πξνζσπηθφ ηνπ Νκίινπ είλαη άξηζηεο θαη δελ παξνπζηάδνληαη εξγαζηαθά
πξνβιήκαηα.
Γ. Ξξνβιεπόκελε πνξεία θαη Γξάζεηο
Ξξννπηηθέο - Γξάζεηο γηα ην 2017
Ξαξά ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα ην 2017 ζα είλαη ζίγνπξα κία δχζθνιε ρξνληά, θαζφζνλ ε θξίζε ζηελ
Διιεληθή νηθνλνκία παξά ηα ζεκάδηα αλάθακςεο, ζα εμαθνινπζήζεη λα επεξεάδεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε
ηνπ Νκίινπ. Πηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη εμειίμεηο είλαη αδχλαηνλ λα πξνβιεθζνχλ θαη ε Γηνίθεζε ηνπ Νκίινπ δελ
είλαη ζε ζέζε λα εθηηκήζεη επαθξηβψο ηελ πνξεία ηεο αγνξάο, σζηφζν ζα ζπλερίζεη ην πξφγξακκα εμπγίαλζεο
θαη ζα πξάμεη φηη είλαη απαξαίηεην, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο, λα
βειηηψζεη ηα νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο θαη λα εληζρχζεη ηε ζέζε ηεο ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν, ζηελ Διιάδα
θαη ζην Δμσηεξηθφ.
Δ. Ππλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε
Νη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξείαο κε ηα ζπλδεδεκέλα κε απηή πξφζσπα ζηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 2016
έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ππφ ηνπο ζπλήζεηο φξνπο ηεο αγνξάο.
Πηνπο παξαθάησ πίλαθεο παξνπζηάδεηαη ην ζχλνιν ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ κε ηα
ζπλδεδεκέλα κέξε φπσο απηά νξίδνληαη ζην Γ.Ι.Ξ. 24.
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Ππλαιιαγέο Δηαηξείαο κε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο
Δηαηξεία

Ξνζνζηό
Ππκ/ρήο

Δδξα

Πρέζε ζπκκεηνρήο
Κεηξηθή

Ξσιήζεηο
Δζνδα
αγ αζώλ θαη
ζπκκεηνρώλ
ππεξεζηώλ
759.939,55

Αγ νξέο
αγ αζώλ θαη
ππεξεζηώλ
18.398.569,86

Απαηηήζεηο

J & P ΑΒΑΜ ΑΔ

Καξνχζη

-

ΔΟΓΝΛΔΡ ΑΡΔ

Σαιάλδξη

51,51%

Θπγαηξηθή

33.433,60

ΑΘΖΛΑ ΞΑΟΑΣΩΟΖΠΔΗΠ ΑΔ
ΒΗΝΔΛΔΟΓΔΗΑ ΑΔ

Καξνχζη
Βφινο

99%

Θπγαηξηθή

1.200,00

10.337,77

45%

ΓΔΦΟΑ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΑΔ

Σαιάλδξη

8,808%

Ππγγελήο
Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε

960,00
42.310,34

260.111,17
13.869,83

ΞΟΑΚΗΠ ΑΡΔ

Αζήλα

-

Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε

LEMESOS MARINA LTD

Θχπξνο

3%

Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε

ΞΟΝΔΡ ΑΔ

Πύλνια
Καξνχζη
-

Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε - Κεηξηθήο

837.843,49
30.210,00

ΑΡ/ΚΝΠ ΑΗΓΑΗΝ ΑΔ

Ιάξηζα

5%

Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε - Κεηξηθήο

32.500,00

ΔΡΔΘ ΑΔ

Θεζ/λίθε

-

Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε - Κεηξηθήο

74.435,49
58.511,26

94.197,25

173.581,91
888.918,94

150.339,49 18.457.081,12 2.343.633,08 15.489.618,62
18.255,34
44.472,98
8.301,28
385.158,61

40.295,00
1.200,00

900.553,49

15.395.421,37

342.689,44

75.904,00

Πύλνια

654.124,02

πνρξεώζεηο

508.863,67

38.748,96

535.498,10 18.476.536,46 2.937.264,73 15.536.668,86

Ππλαιιαγέο Νκίινπ κε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο
Δηαηξεία

Ξνζνζηό
Ππκ/ρήο

Δδξα

-

Πρέζε ζπκ/ρήο

J & P ΑΒΑΜ ΑΔ

Καξνχζη

ΒΗΝΔΛΔΟΓΔΗΑ ΑΔ

Βφινο

ΓΔΦΟΑ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΑΔ

Σαιάλδξη

8,808%

Ππγγελήο
Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε

ΞΟΑΚΗΠ ΑΡΔ

Αζήλα

-

Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε

LEMESOS MARINA LTD

Θχπξνο

3,000%

Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε

ΞΟΝΔΡ ΑΔ

Πύλνια
Καξνχζη
-

Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε - Κεηξηθήο

803.209,89
30.210,00

ΑΡ/ΚΝΠ ΑΗΓΑΗΝ ΑΔ

Ιάξηζα

5,000%

Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε - Κεηξηθήο

32.500,00

ΔΡΔΘ ΑΔ

Θεζ/λίθε

-

Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε - Κεηξηθήο

J & P ΑΒΑΜ

Πύλνια
Καξνχζη
-

Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε - Κεηξηθήο (Θ)

ΞΟΝΔΡ ΑΔ

Καξνχζη

Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε - Κεηξηθήο (Θ)

45%

-

Κεηξηθή

Ξσιήζεηο
Δζνδα
αγ αζώλ θαη
ζπκκεηνρώλ
ππεξεζηώλ
759.939,55

Πύλνια

960,00
42.310,34

Αγ νξέο
αγ αζώλ θαη
ππεξεζηώλ
18.398.569,86

Απαηηήζεηο
654.124,02

πνρξεώζεηο
15.395.421,37

260.111,17
13.869,83

74.435,49
58.511,26
75.904,00

173.581,91
888.918,94

150.339,49 18.457.081,12 1.990.605,87 15.395.421,37
18.255,34
44.472,98
8.301,28
385.158,61

40.295,00
1.200,00

508.863,67

38.748,96

865.919,89

535.498,10 18.476.536,46 2.584.237,52 15.442.471,61
846.248,71
208.342,26

865.919,89

535.498,10 19.344.552,08 2.590.237,52 15.711.120,53

21.766,91

6.000,00

60.306,66

Νη αλσηέξσ ζπλαιιαγέο έγηλαλ κε βάζε εκπνξηθνχο φξνπο ηεο αγνξάο.
Νη παξνρέο πξνο ηα κέιε ηεο Γηνίθεζεο αλήιζαλ ζε 382.951,85 €. Γελ έρνπλ ρνξεγεζεί δάλεηα ζε
ζπλδεδεκέλα κέιε.
Ε. Ξιεξνθνξίεο ηεο παξαγξάθνπ 7 θαη επεμεγεκαηηθή έθζεζε ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 4
ηνπ Λ. 3556/2007
Κε ην λφκν 3556/2007 (ΦΔΘ 91/Α’/30.4.2007) «Ξξνυπνζέζεηο δηαθάλεηαο γηα ηελ πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε
εθδφηεο ησλ νπνίσλ νη θηλεηέο αμίεο έρνπλ εηζαρζεί πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζε νξγαλσκέλε αγνξά θαη άιιεο
δηαηάμεηο», πξνζαξκφζηεθε ην Δζληθφ Γίθαην πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Νδεγίαο 2004/109/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ
Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 15εο Γεθεκβξίνπ 2004, γηα ηελ ελαξκφληζε ησλ πξνυπνζέζεσλ
δηαθάλεηαο αλαθνξηθά κε ηελ πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε εθδφηεο ησλ νπνίσλ νη θηλεηέο αμίεο έρνπλ εηζαρζεί
πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζε νξγαλσκέλε αγνξά θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Νδεγίαο 2001/34/ΔΘ (ΔΔΔΘ L.
390/38/31.12.2004).
Πχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ. 7 & 8 ηνπ Λ. 3556/2007 ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ππνβάιιεη πξνο ηελ Ραθηηθή
Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Λ 3556/2007 θαη ηελ
επεμεγεκαηηθή έθζεζε ηεο παξ. 8 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ θαη λφκνπ, νη νπνίεο ελζσκαηψλνληαη ζηελ έθζεζε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη αθνξνχλ ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε.
1. Γηάξζξσζε Κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο
Ρν κεηνρηθφ Θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ηελ 31/12/2016 ζε ηξηάληα ηέζζεξα εθαηνκκχξηα ηξηάληα
ελλέα ρηιηάδεο πεληαθφζηα νγδφληα επηά επξψ (€ 34.039.587,00), δηαηξνχκελν ζε εθαηφλ δέθα ηξία
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εθαηνκκχξηα ηεηξαθφζηεο εμήληα πέληε ρηιηάδεο δηαθφζηεο ελελήληα (113.465.290) θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο
νλνκαζηηθήο αμίαο ηξηάληα ιεπηψλ (€ 0,30) ε θάζε κία.
Νη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο είλαη εηζεγκέλεο πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζηελ Αγνξά Αμηψλ ηνπ Σξεκαηηζηεξίνπ
Αζελψλ, ζηελ θαηεγνξία Σακειήο Γηαζπνξάο, Δκπνξεπζηκφηεηαο & Δηδηθψλ Σαξαθηεξηζηηθψλ ηνπ
Σξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ, ζηνλ θιάδν «Θαηαζθεπέο».
Ρα δηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο πνπ πεγάδνπλ απφ ηε κεηνρή ηεο είλαη αλάινγα κε ην πνζνζηφ ηνπ
θεθαιαίνπ ζην νπνίν αληηζηνηρεί ε θαηαβεβιεκέλε αμία ηεο κεηνρήο. Θάζε κεηνρή παξέρεη φια ηα δηθαηψκαηα
πνπ πξνβιέπεη ν Λφκνο θαη ην Θαηαζηαηηθφ ηεο θαη εηδηθφηεξα:
Ρν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ ζηελ Γεληθή Ππλέιεπζε ηεο Δηαηξείαο.
Ρν δηθαίσκα επί ηνπ κεξίζκαηνο απφ ηα εηήζηα ή ηα θαηά ηελ εθθαζάξηζε θέξδε ηεο Δηαηξείαο θαζψο θαη
ην δηθαίσκα ζηελ πεξηνπζία ηεο ζε πεξίπησζεο εθθαζάξηζεο. Ρα κεξίζκαηα ππνινγίδνληαη θαη’ ειάρηζην
κε πνζφ ίζν ηνπ 35% ησλ θαζαξψλ θεξδψλ κεη’ αθαίξεζε κφλν ηνπ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ. Ρν πνζφ
απηφ δηαλέκεηαη απφ ηελ Δηαηξεία σο πξψην κέξηζκα, ελψ ε ρνξήγεζε πξφζζεηνπ κεξίζκαηνο
απνθαζίδεηε απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε. Κέξηζκα δηθαηνχηαη θάζε κέηνρνο, ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζην
ηεξνχκελν απφ ηελ Δηαηξεία κεηξψν κεηφρσλ θαηά ηελ εκεξνκελία πξνζδηνξηζκνχ δηθαηνχρσλ
κεξίζκαηνο. Ρν κέξηζκα θαηαβάιιεηαη ζην κέηνρν εληφο 2 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο Ραθηηθήο
Γεληθήο Ππλέιεπζεο πνπ ελέθξηλε ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ν ηξφπνο θαη ν ηφπνο θαηαβνιήο
ηνπ κεξίζκαηνο αλαθνηλψλεηαη κέζσ ηνπ Ρχπνπ. Ρν δηθαίσκα είζπξαμεο παξαγξάθεηαη θαη ην αληίζηνηρν
πνζφ πεξηέξρεηαη ζην Γεκφζην κεηά ηελ παξέιεπζε 5 εηψλ απφ ην ηέινο ηνπ έηνπο θαηά ην νπνίν
ελέθξηλε ηε δηαλνκή ε Γεληθή Ππλέιεπζε.
Ρν δηθαίσκα αλάιεςεο ηεο εηζθνξάο θαηά ηελ εθθαζάξηζε ή αληίζηνηρα ηεο απφζβεζεο θεθαιαίνπ πνπ
αληηζηνηρεί ζηε κεηνρή, εθφζνλ απνθαζηζηεί απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε.
Ρν δηθαίσκα πξνηίκεζεο ζε θάζε αχμεζε ηνπ Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο κε κεηξεηά θαη ηελ
αλάιεςε λέσλ κεηνρψλ.
Ρν δηθαίσκα ιήςεο αληηγξάθνπ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ησλ εθζέζεσλ ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ
θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο.
Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο δηαηεξεί φια ηα δηθαηψκαηά ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
εθθαζάξηζεο ζχκθσλα κε ην Θαηαζηαηηθφ ηεο.
Ζ επζχλε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο πεξηνξίδεηαη ζηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ πνπ θαηέρνπλ.
2. Ξεξηνξηζκνί ζηε κεηαβίβαζε ησλ κεηνρώλ ηεο Δηαηξείαο
Ζ κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο γίλεηαη φπσο νξίδεη ν Λφκνο θαη δελ πθίζηαηαη εθ ηνπ Θαηαζηαηηθνχ
ηεο πεξηνξηζκνί ζηε κεηαβίβαζή ηνπο θαζψο πξφθεηηαη γηα άπιεο κεηνρέο εηζεγκέλεο ζε Σξεκαηηζηεξηαθή
αγνξά.
3. Πεκαληηθέο άκεζεο ή έκκεζεο ζπκκεηνρέο θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 9 έσο
11 ηνπ λ. 3556/2007
Νη κέηνρνη, θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, πνπ θαηέρνπλ ζηηο 31.12.2016 άκεζα ή έκκεζα πνζνζηφ ηνπ
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κεγαιχηεξν απφ ην 5% (ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Κεηνρνινγίνπ πνπ ηεξεί ε
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Δηαηξεία) ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κεηφρσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ δηθαησκάησλ ςήθνπ, παξαηίζεληαη ζηνλ
παξαθάησ πίλαθα:

Κέηνρνο
J&P – ΑΒΑΜ Α.Δ.
Ινηπνί Κέηνρνη κε < 5%
Πύλνιν

Ξνζνζηό επί ηνπ ζπλόινπ ηνπ Κεηνρηθνύ Θεθαιαίνπ
99,16 %
0,84%
100,00 %

4. Θάηνρνη θάζε είδνπο κεηνρώλ πνπ παξέρνπλ εηδηθά δηθαηώκαηα ειέγρνπ
Γελ πθίζηαληαη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο πνπ παξέρνπλ ζηνπο θαηφρνπο ηνπο εηδηθά δηθαηψκαηα ειέγρνπ.
5.Ξεξηνξηζκνί ζην δηθαίσκα ςήθνπ
Γελ πθίζηαληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο πεξηνξηζκνί ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ζηνπο
θαηφρνπο απηψλ.
6.Ππκθσλίεο κεηαμύ κεηόρσλ ηεο Δηαηξείαο, νη νπνίεο ζπλεπάγνληαη πεξηνξηζκνύο ζηε
κεηαβίβαζε κεηνρώλ ή πεξηνξηζκνύο ζηελ άζθεζε δηθαησκάησλ ςήθνπ
Γελ είλαη γλσζηή ζηελ Δηαηξεία ε χπαξμε ζπκθσληψλ κεηαμχ ησλ κεηφρσλ ηεο νη νπνίεο ζπλεπάγνληαη
πεξηνξηζκνχο ζηε κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ηεο ή ζηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ πνπ απνξξένπλ απφ
ηηο κεηνρέο ηεο.
7.Θαλόλεο δηνξηζκνύ θαη αληηθαηάζηαζεο κειώλ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ θαη ηξνπνπνίεζεο
Θαηαζηαηηθνύ
Νη θαλφλεο πνπ πξνβιέπεη ην θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο γηα ην δηνξηζκφ θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ κειψλ
ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ δελ δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηα
πξνβιεπφκελα ζηνλ Θ.Λ. 2190/1920,φπσο απηφο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.
8.Αξκνδηόηεηα ηνπ Γ.Π. γηα ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρώλ ή γηα ηελ αγνξά ηδίσλ κεηνρώλ
α. Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 παξ.1 ζηνηρ. β & γ ηνπ Θ.Λ. 2190/1920 θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο έρεη ην δηθαίσκα, θαηφπηλ ζρεηηθήο
απνθάζεσο ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο, λα απμάλεη ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο κε ηελ έθδνζε λέσλ
κεηνρψλ, κε απφθαζε πνπ ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία ηνπιάρηζηνλ ησλ 2/3 ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ.
Πηελ πεξίπησζε απηή ην Κεηνρηθφ Θεθάιαην κπνξεί λα απμεζεί κέρξη ην πνζφ ηνπ θεθαιαίνπ πνπ είλαη
θαηαβεβιεκέλν θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ ρνξεγήζεθε ζην Γ.Π. ε ελ ιφγσ εμνπζία απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε.
Ζ εμνπζία απηή κπνξεί λα αλαλεσζεί απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ μεπεξλά ηελ
πεληαεηία γηα θάζε αλαλέσζε.
β. Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 παξ.9 ηνπ Λ. 2190/1920, κε απφθαζε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο
κπνξεί λα ζεζπηζηεί πξφγξακκα δηάζεζεο κεηνρψλ ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ην πξνζσπηθφ,
κε ηε κνξθή δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρψλ θαηά ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο ηεο απφθαζεο απηήο. Ζ
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απφθαζε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο νξίδεη ηνλ αλψηαην αξηζκφ ησλ κεηνρψλ πνπ κπνξεί λα εθδνζνχλ, ν νπνίνο
βάζεη ηνπ Λφκνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 1/10 ησλ πθηζηάκελσλ κεηνρψλ, αλ νη δηθαηνχρνη αζθήζνπλ ην
δηθαίσκα αγνξάο κεηνρψλ, ηελ ηηκή θαη ηνπο φξνπο δηάζεζεο ησλ κεηνρψλ ζηνπο δηθαηνχρνπο.
γ. Κέρξη ηελ παξνχζα ε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο δελ έρεη ιάβεη νπδεκία απφθαζε γηα ηε
ζέζπηζε πξνγξάκκαηνο αγνξάο ηδίσλ κεηνρψλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ θ.λ.2190/1920.
9. Πεκαληηθέο ζπκθσλίεο πνπ ηίζεληαη ζε ηζρύ, ηξνπνπνηνύληαη ή ιήγνπλ ζε πεξίπησζε αιιαγήο
ειέγρνπ θαηόπηλ δεκόζηαο πξόηαζεο
Γελ πθίζηαληαη ζπκθσλίεο, νη νπνίεο ηίζεληαη ζε ηζρχ, ηξνπνπνηνχληαη ή ιήγνπλ ζε πεξίπησζε αιιαγήο ζηνλ
έιεγρν ηεο Δηαηξίαο θαηφπηλ δεκφζηαο πξφηαζεο.
10. Θάζε ζπκθσλία πνπ ε εηαηξεία έρεη ζπλάςεη κε ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ ηεο Ππκβνπιίνπ ή κε
ην πξνζσπηθό ηεο, ε νπνία πξνβιέπεη απνδεκίσζε ζε πεξίπησζε παξαίηεζεο ή απόιπζεο ρσξίο
βάζηκν ιόγν ή ηεξκαηηζκό ηεο ζεηείαο ή ηεο απαζρόιεζεο ηνπο εμαηηίαο ηεο δεκόζηαο πξόηαζεο
Γελ ππάξρνπλ ζπκθσλίεο ηεο Δηαηξείαο κε κέιε ην Γ.Π. ή κε ην πξνζσπηθφ ηεο, νη νπνίεο λα πξνβιέπνπλ ηελ
θαηαβνιή απνδεκίσζεο εηδηθά ζε πεξίπησζε παξαίηεζεο, ή απφιπζεο ρσξίο βάζηκν ιφγν ή ηεξκαηηζκνχ ηεο
ζεηείαο ή ηεο απαζρφιεζεο ηνπο εμαηηίαο δεκφζηαο πξφηαζεο.
Ξξόζζεηεο πιεξνθνξίεο ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 7 ηνπ Λ. 3556/2007 ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
παξ. 8 ηνπ ίδηνπ λόκνπ.
Αλαθνξηθά κε ηηο πιεξνθνξίεο ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Λ 3556/2007, ζεκεηψλνπκε ηα
παξαθάησ γεγνλφηα πνπ έγηλαλ απφ 1.1.2016 έσο 31.12.2016.
Γελ ππήξμε άιιε κεηαβνιή ζε ζρέζε κε ηηο πιεξνθνξίεο ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Λ 3556/2007
ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε.
Ζ. Ινηπέο πιεξνθνξίεο
-

Ν αξηζκφο πξνζσπηθνχ ηνπ Νκίινπ (πιελ Θνηλνπξαμηψλ) ηελ 31.12.2016 ήηαλ 38 ελψ ηελ 31.12.2015
ήηαλ 99 άηνκα.

-

Νη πξνβιέςεηο γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο αλέξρνληαη ζε 100 ρηι € γηα ηνλ Όκηιν.

-

Ν Όκηινο έρεη ζρεκαηίζεη πξφβιεςε γηα επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο 16.537 ρηι €.

-

Ζ Δηαηξεία δελ θαηέρεη ίδηεο κεηνρέο.

ΠΡ. Πεκαληηθά γεγνλόηα κεηά ηε ιήμε ηεο ρξήζεο 2016 θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο
ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.
Πηηο 23/2/2017 ε Δηαηξεία πξνέβε ζηελ πψιεζε ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηεο ζην Πνπζάθη Θνξηλζίαο, έλαληη ηνπ
ηηκήκαηνο ηνπ 1,75 εθ. €.
Θ. Γήισζε Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο
(Ζ παξνχζα δήισζε ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ Θ.Λ. 2190/1920)
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1. Αλαθνξά ζηνλ Θώδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ε Δηαηξεία θαη ζηνλ
ηόπν όπνπ ν Θώδηθαο απηόο είλαη δηαζέζηκνο πξνο ην θνηλό.
Ζ δήισζε απηή αθνξά ην ζχλνιν ησλ αξρψλ θαη πξαθηηθψλ ηεο Δηαηξείαο θαη γίλεηαη γηα ηε ζπκκφξθσζε κε
ην Λ 3873/2010.
Ζ Δηαηξεία ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο πξαθηηθέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Θψδηθα
Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζήο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο J&P-ΑΒΑΜ ΑΔ, πνπ επξίζθεηαη αλαξηεκέλνο ζηνλ ηζηφηνπν
ηεο Δηαηξείαο J&P-ΑΒΑΜ www.jp-avax.gr
Κε ηνλ φξν εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ελλννχκε ην ζχζηεκα ζρέζεσλ αλάκεζα ζηελ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο, ην
Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, ηνπο Κεηφρνπο ηεο θαη άιια ελδηαθεξφκελα κέξε. Ππληζηά ηε δνκή κέζσ ηεο νπνίαο
πξνζεγγίδνληαη θαη ηίζεληαη νη ζηφρνη ηεο Δηαηξείαο, εληνπίδνληαη νη βαζηθνί θίλδπλνη πνπ απηή αληηκεησπίδεη
θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηεο, πξνζδηνξίδνληαη ηα κέζα επίηεπμεο ησλ εηαηξηθψλ ζηφρσλ, νξγαλψλεηαη ην ζχζηεκα
δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη θαζίζηαηαη δπλαηή ε παξαθνινχζεζε ηεο απφδνζεο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο
Γηνίθεζεο θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ.
Ρν Λνκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηνλ Θψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο είλαη:
1. Ν Λ.3016/2002 πνπ επηβάιιεη:


Ρε ζπκκεηνρή κε εθηειεζηηθψλ θαη αλεμάξηεησλ κε εθηειεζηηθψλ κειψλ ζηα ΓΠ ησλ
Διιεληθψλ Δηζεγκέλσλ Δηαηξηψλ



Ρε ζέζπηζε θαη ηε ιεηηνπξγία κνλάδαο εηαηξηθνχ ειέγρνπ



Ρελ πηνζέηεζε εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο.

2. Ν Λ.3693/2008 πνπ επηβάιεη ηελ ζχζηαζε επηηξνπψλ ειέγρνπ θαζψο θαη δηάθνξεο ζεκαληηθέο
ππνρξεψζεηο γλσζηνπνίεζεο φζνλ αθνξά ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο θαη ηε δηαθπβέξλεζε κηαο
Δηαηξείαο.
3. Ν Λ.3884/2010 πνπ αθνξά δηθαηψκαηα κεηφρσλ θαη πξφζζεηεο εηαηξηθέο ππνρξεψζεηο γλσζηνπνίεζεο
πξνο ηνπο κεηφρνπο ζηα πιαίζηα ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο.
Ρέινο αλαθέξεηαη φηη νη βαζηθνί θαλφλεο δηαθπβέξλεζεο, δηέπνληαη απφ ην Λφκν πεξί Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ
(Λ.2190/20) κεηά θαη ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ απφ ην Λ.3604/2007.
Ζ Δηαηξεία κέζα απφ ην θψδηθα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, εθπιεξψλεη φρη κφλν ηε ζπκκφξθσζε κε ηελ
θείκελε λνκνζεζία αιιά θαη αλαπηχζζεη εηαηξηθή θνπιηνχξα πνπ ζεκειηψλεηαη ζηηο αμίεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο
εζηθήο, ηεο πξνάζπηζεο ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ κεηφρσλ θαζψο θαη φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ.
2. Αλαθνξά ζηηο πξαθηηθέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ εθαξκόδεη ε Δηαηξεία επηπιένλ ησλ
πξνβιέςεσλ ηνπ λόκνπ θαη παξαπνκπή ζηνλ ηόπν όπνπ ηηο έρεη δεκνζηνπνηήζεη.
Νη πξαθηηθέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, ηηο νπνίεο εθαξκφδεη ε Δηαηξεία είλαη ζχκθσλεο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
λφκνπ θαη αλαθέξνληαη ζηνλ Θψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο.
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Δπηπξνζζέησο, έρεη ζεζπίζεη Θψδηθα Γενληνινγίαο, κε ζθνπφ λα εθαξκφζεη ηα πξφηππα πνπ επηβάιεη ε
ζχγρξνλε δηαθπβέξλεζε ησλ εηαηξηψλ θαη ν απνηειεζκαηηθφο Δζσηεξηθφο Έιεγρνο.
Ρν πνζνζηφ ησλ Κε Δθηειεζηηθψλ Κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ δελ ππεξβαίλεη ην θαη’ ειάρηζηνλ δηα
λφκνπ πνζνζηφ ηνπ 1/3 επί ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ Κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ.
Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ 3016/2002 απφ ηα Κε Δθηειεζηηθά Κέιε ηνπιάρηζηνλ δχν ζα πξέπεη λα είλαη
Αλεμάξηεηα. Πην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο ν αληίζηνηρνο αξηζκφο αλαινγεί ζε δχν Αλεμάξηεηα Κε
Δθηειεζηηθά Κέιε.
Ζ ζεηεία ησλ Κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ είλαη δηεηήο ελψ ε νξηδφκελε εθ ηνπ Θ.Λ. 2190/1920 είλαη
έσο έμη έηε.
Ρν Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηνπ νπνίνπ ε ζεηεία ιήγεη ζηηο 30/06/2016, απαξηίδεηαη απφ ηνπο θάησζη :
1

Σξήζηνο Ησάλλνπ

Ξξφεδξνο, Δθηειεζηηθφ Κέινο

2

Θσλζηαληίλνο Κηηδάιεο

Αληηπξφεδξνο & Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο, Δθηειεζηηθφ Κέινο

3

Απφζηνινο Κχηηιεο

Αληηπξφεδξνο, Δθηειεζηηθφ Κέινο

4

Αλαζηάζηνο Ρζαθαλίθαο

Δθηειεζηηθφ Κέινο

5

Γεψξγηνο Απέγεηνο

Αλεμάξηεην Κε Δθηειεζηηθφ Κέινο

6

Αιέμηνο Πσηεξαθφπνπινο

Αλεμάξηεην Κε Δθηειεζηηθφ Κέινο

Ρα ζπλνπηηθά βηνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ έρνπλ σο αθνινχζσο:
Σξήζηνο Ησάλλνπ
Γελλήζεθε ην 1972 ζηε Ιεπθσζία. Θαηέρεη πηπρία ΒΑ θαη ΚΒΑ απφ παλεπηζηήκηα ησλ Ζ.Ξ.Α.
Θσλζηαληίλνο Κηηδάιεο
Γελλήζεθε ην 1952 ζηε Θεζζαινλίθε θαη απνθνίηεζε απφ ην Ξνιπηερλείν Θεζζαινλίθεο (Ξνιηηηθφο Κεραληθφο).
Γηαζέηεη κεγάιε εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή πάζεο θχζεσο ηερληθψλ έξγσλ. πήξμε ν θπξηφηεξνο κέηνρνο ηεο
εηαηξείαο ΔΡΔΘ ΑΔ θαη κεηά ηελ απνξξφθεζή ηεο απφ ηελ J&P-ΑΒΑΜ ΑΔ είλαη απφ ηνπο θπξηφηεξνπο κεηφρνπο
ηεο εηαηξείαο J&P-ΑΒΑΜ ΑΔ. Έρεη δηαηειέζεη πςειφβαζκν ζηέιερνο ζηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα εηαηξεηψλ πνπ
έρνπλ αλαιάβεη ηελ εθηέιεζε θαη εθκεηάιιεπζε δηαθφξσλ απηνρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ (ΑΡΡΗΘΖ ΝΓΝΠ ΑΔ,
ΝΙΚΞΗΑ ΝΓΝΠ ΑΔ, ΓΔΦΟΑ ΑΔ θ.ι.π.). Δπίζεο είλαη εθηειεζηηθφ κέινο θαη Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο ηεο κεηξηθήο
εηαηξείαο J&P-ΑΒΑΜ ΑΔ.
Απόζηνινο Κύηηιεο
Γελλήζεθε ην 1951 ζηε Ιάξηζα θαη απνθνίηεζε απφ ην Ξνιπηερλείν Θεζζαινλίθεο (Ξνιηηηθφο Κεραληθφο).
Θαηέρεη πςειφβαζκεο ζέζεηο ζε εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ θαηαζθεπή θαη εθκεηάιιεπζε
απηνρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ (ΓΔΦΟΑ ΑΔ, ΑΡΝΘΗΛΖΡΝΓΟΝΚΝΠ ΑΗΓΑΗΝ ΑΔ, ΚΑΟΗΛΑ ΕΔΑΠ θ.ι.π.).
Δπίζεο έρεη δηαηειέζεη δηεπζπληήο ζε κεγάια αλαπηπμηαθά έξγα ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ.
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Αλαζηάζηνο Ρζαθαλίθαο
Γελλήζεθε ην 1960 ζηελ Απιψλα Κεζζελίαο.

Δίλαη απφθνηηνο ηνπ Νηθνλνκηθνχ Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ

(Α.Π.Ν.Δ.Δ.) θαη έρεη παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ πνπ αθνξνχλ ζέκαηα ινγηζηηθά,
θνξνινγηθά, δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη δηεχζπλζεο ηερληθψλ έξγσλ. Έρεη δηαηειέζεη Νηθνλνκηθφο
Γηεπζπληήο ζηελ θαηαζθεπή κεγάισλ αλαπηπμηαθψλ έξγσλ ζηελ Διιάδα θαη ζε Αξαβηθέο ρψξεο. Ππκκεηέρεη ζε
Γηνηθεηηθά Ππκβνχιηα δηαθφξσλ εηαηξεηψλ θαη ήηαλ ειεγθηήο ζε δηάθνξεο εηαηξείεο.
Γεώξγηνο Απέγεηνο
Γελλήζεθε ην 1972 ζηελ Θχπξν, απνθνίηεζε απφ Ακεξηθάληθν Ξαλεπηζηήκην θαη πήξε πηπρίν κε αληηθείκελν
Νηθνλνκηθά, Γηεζλείο Πρέζεηο θαη Δκπφξην. Δίλαη θχξηνο κέηνρνο ζε δηάθνξεο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο, κε
αληηθείκελν ηελ αληηπξνζψπεπζε πξντφλησλ, ζε ρψξεο εληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ρσξψλ ηεο
Αλαηνιηθήο Δπξψπεο. Δπίζεο ζπκκεηέρεη ζε εηαηξείεο κε αληηθείκελν ηελ θαηαζθεπή ηερληθψλ έξγσλ.
Αιέμηνο Πσηεξαθόπνπινο
Γελλήζεθε ην 1952 ζηελ Αζήλα. Δίλαη Γηθεγφξνο, κέινο ηνπ Γηθεγνξηθνχ Ππιιφγνπ Αζελψλ, πηπρηνχρνο ηεο
Λνκηθήο Πρνιήο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, κε εμεηδίθεπζε ζην Δκπνξηθφ Γίθαην θαη ηδηαίηεξα ζην Δηαηξηθφ
Γίθαην. Έρεη ρξεκαηίζεη Κέινο Γηνηθεηηθψλ Ππκβνπιίσλ ζεκαληηθψλ εηαηξεηψλ εηζεγκέλσλ θαη κε ζην Σ.Α.Α

Πεκεηψζεηο επί ηεο ηδηφηεηαο ησλ Κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ:
 Ρα κέιε 1 έσο 4 είλαη Δθηειεζηηθά
 Ρα κέιε 5 θαη 6 είλαη Κε Δθηειεζηηθά θαη Αλεμάξηεηα
 Ρα κέιε 5 έσο 6 απαξηίδνπλ ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ
Απφ ηα 6 κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ηέζζεξα (4) είλαη Δθηειεζηηθά, θαη δχν (2) είλαη Κε εθηειεζηηθά
θαη Αλεμάξηεηα κέιε.
Δθηειεζηηθά κέιε είλαη νη παξαθάησ:
Σξήζηνο Ησάλλνπ

Ξξφεδξνο

Θσλζηαληίλνο Κηηδάιεο

Αληηπξφεδξνο & Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο

Απφζηνινο Κχηηιεο

Αληηπξφεδξνο

Αλαζηάζηνο Ρζαθαλίθαο

Κέινο

Κε Δθηειεζηηθά & Αλεμάξηεηα κέιε είλαη νη παξαθάησ:
Γεψξγηνο Απέγεηνο
Αιέμηνο Πσηεξαθφπνπινο
Νη αξκνδηφηεηεο ησλ εθηειεζηηθψλ κειψλ θαζνξίδνληαη θαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζε ζρεηηθφ πξαθηηθφ ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ.
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Ρα κε εθηειεζηηθά θαη ηα αλεμάξηεηα κέιε είλαη επηθνξηηζκέλα κε ηελ επνπηεία ησλ εηαηξηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ. Δπηιέγνληαη κεηαμχ επαγγεικαηηθψο θαηαμησκέλσλ αηφκσλ ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θαη ζηνλ
αθαδεκατθφ ρψξν, ηα νπνία δηαζέηνπλ εγρψξηα θαη δηεζλή εκπεηξία, κε θξηηήξηα ην κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν
θαη ην θνηλσληθφ ηνπο θχξνο. Ππλεπψο, ηα κέιε απηά, θαηά ηεθκήξην, είλαη ζε ζέζε λα έρνπλ κηα ακεξφιεπηε
ζθαηξηθή ζεψξεζε θαη λα είλαη εθθξαζηέο αληηθεηκεληθψλ απφςεσλ γηα ηα εηαηξηθά πξάγκαηα.
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ελεξγψληαο ζπιινγηθά έρεη ηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ.
Απνθαζίδεη γεληθά γηα θάζε δήηεκα πνπ αθνξά ηελ Δηαηξεία θαη ελεξγεί θάζε πξάμε, εθηφο απφ εθείλεο γηα ηηο
νπνίεο είηε απφ ην Λφκν, είηε απφ ην θαηαζηαηηθφ είλαη αξκφδηα ε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ.

Νη

αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ πεξηγξάθνληαη ζην πξαθηηθφ ζπγθξφηεζεο ζε ζψκα ηεο 22/6/2016.
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαη’ έηνο ζπληάζζεη έθζεζε ζηελ νπνία αλαθέξνληαη αλαιπηηθά νη ζπλαιιαγέο ηεο
Δηαηξείαο κε ηηο ζπλδεδεκέλεο κε απηήλ επηρεηξήζεηο ηνπ άξζξνπ 42ε παξ. 5 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920. Ζ έθζεζε
απηή γλσζηνπνηείηαη ζηηο επνπηηθέο αξρέο.
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην δηθαηνχηαη κε εηδηθέο απνθάζεηο ηνπ λα αλαζέηεη εθάζηνηε ηελ άζθεζε φισλ ή
κέξνπο ησλ αξκνδηνηήησλ θαη εμνπζηψλ ηνπ, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνλ
λφκν σο θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο Δηαηξείαο, αλεμαξηήησο πνζνχ, ζε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ,
ππαιιήινπο ηεο Δηαηξείαο ή ηξίηνπο, ελεξγνχληεο απφ θνηλνχ ή θαη’ ηδίαλ έθαζηνο νξίδνληαο ηαπηφρξνλα ηεο
έθηαζε ησλ εμνπζηψλ ηνπο.
Όιεο νη πξαθηηθέο πνπ δηέπνπλ ην ξφιν θαη ηεο αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ πεξηιακβάλνληαη
ζηελ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε ηεο Δηαηξείαο.
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην έρεη ζπζηήζεη ηελ θάησζη επηηξνπή:
Δπηηξνπή Διέγρνπ
Γεψξγηνο Απέγεηνο
Αιέμηνο Πσηεξαθφπνπινο
Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ ζπγθξνηείηαη απφ αλεμάξηεηα θαη κε Δθηειεζηηθά Κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, κε
δηνηθεηηθή θαη ινγηζηηθή γλψζε θαη εκπεηξία. Πηηο επξχηαηεο ειεγθηηθέο ηεο δηθαηνδνζίεο πεξηιακβάλνληαη, ε
άζθεζε επνπηείαο επί ησλ εξγαζηψλ ηεο πεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηεο Δηαηξείαο, ε νπνία ππάγεηαη
ηεξαξρηθά ζε απηήλ θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ
ειέγρνπ.
Ρα θαζήθνληα θαη νη αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ θαη ν θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηεο αλαιχνληαη ζηνλ
Θψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, ν νπνίνο έρεη αλαξηεζεί ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Νκίινπ J&P-ΑΒΑΜ ΑΔ www.jpavax.gr.
H Δπηηξνπή Διέγρνπ πξαγκαηνπνηεί ηαθηηθέο ζπλεδξηάζεηο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζπζηεκάησλ
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηεο Δηαηξείαο, θαζψο θαη έθηαθηεο, φπνηε θξίλεηαη αλαγθαίν.
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Πχκθσλα κε ην Λ. 4449/2017, άξζξν 44, εηζάγνληαη λέεο δηαηάμεηο γηα ηε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ
θαη θαζνξίδνληαη νη αξκνδηφηεηεο θαη νη ππνρξεψζεηο. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο πξφθεηηαη λα
ππνβάιεη πξφηαζε πξνο ηελ Δηήζηα Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ γηα ηελ εθινγή Κειψλ ηεο
Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηε ζπκκφξθσζε ηεο Δηαηξείαο ζχκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ Λφκν.
3. Ξεξηγξαθή ησλ θύξησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ θαη
δηαρείξηζεο

θηλδύλσλ

ηεο

εηαηξείαο

ζε

ζρέζε

κε

ηε

δηαδηθαζία

ζύληαμεο

ησλ

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.
Δζσηεξηθόο Έιεγρνο
Ν εζσηεξηθφο έιεγρνο αζθείηαη απφ ηε αλεμάξηεηε πεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηεο Δηαηξείαο, κε γξαπηφ
θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο (Θαηαζηαηηθφ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ). Ρν έξγν ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δηελεξγνχλ
άηνκα, κε ηελ απαηηνχκελε θαηάξηηζε θαη εκπεηξία γηα ηελ άξηηα επηηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπο. Ν πξσηαξρηθφο
ξφινο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ είλαη ε αμηνιφγεζε ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ πνπ ππάξρνπλ ζε
φιν ην εχξνο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο Δηαηξείαο σο πξνο ηελ επάξθεηα, ηελ απνδνηηθφηεηα

θαη ηελ

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ επίηεπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ. Πηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη επίζεο θαη ν έιεγρνο ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηνπο Δζσηεξηθνχο
Θαλνληζκνχο θαη Λνκνζεζίεο, νπνπδήπνηε ιεηηνπξγεί θαη έρεη δξαζηεξηφηεηεο ε Δηαηξεία.
Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2016, ππνβιήζεθαλ ζηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ έγγξαθεο εθζέζεηο ηεο πεξεζίαο
Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ζρεηηθά κε φινπο ηνπο δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο Δηαηξείαο.
Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2016 ε Δπηηξνπή Διέγρνπ είρε ηαθηηθέο ζπλαληήζεηο κε ηνλ Δπηθεθαιήο Δζσηεξηθνχ
Διέγρνπ ηεο Δηαηξείαο, θαηά ηηο νπνίεο ζπδεηήζεθαλ ιεηηνπξγηθά θαη νξγαλσηηθά ζέκαηα θαη παξαζρέζεθαλ
φιεο νη δεηεζείζεο πιεξνθνξίεο θαη ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηα εθαξκνδφκελα ζπζηήκαηα ειέγρνπ, ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο θαη ηελ πνξεία ησλ ειέγρσλ.
Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ πξνβαίλεη ζε εηήζηα αμηνιφγεζε ηνπ Ππζηήκαηνο
Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, κε βάζε ηα ζρεηηθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ηεο πεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ηηο
δηαπηζηψζεηο θαη παξαηεξήζεηο ησλ Δμσηεξηθψλ Διεγθηψλ, θαζψο θαη ησλ Δπνπηηθψλ Αξρψλ.
Κεηά απφ ζρεηηθή αλαθνξά ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ελέθξηλε ην πξφγξακκα ειέγρνπ
γηα ην 2016 θαη πξνζδηφξηζε ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηα ζεκεία ζηα νπνία ζα πξέπεη λα επηθεληξσζεί ν Δζσηεξηθφο
Έιεγρνο.
Ππζηήκαηα Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ θαη Γηαρείξηζεο Θηλδύλσλ
Ζ Δηαηξεία δηαζέηεη επαξθψο ηεθκεξησκέλε Ξνιηηηθή θαη Γηαδηθαζίεο γηα ηε ινγηζηηθή απεηθφληζε ησλ
νηθνλνκηθψλ γεγνλφησλ θαη ηελ πξνεηνηκαζία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.

Ρν ινγηζηηθφ ζχζηεκα ηεο

Δηαηξείαο ππνζηεξίδεηαη απφ εμεηδηθεπκέλα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, ηα νπνία έρνπλ πξνζαξκνζηεί ζηηο
επηρεηξεζηαθέο απαηηήζεηο ηεο Δηαηξείαο. Έρνπλ θαζνξηζηεί δηαδηθαζίεο ειέγρνπ θαη ινγηζηηθψλ ζπκθσληψλ
πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε νξζφηεηα θαη ε λνκηκφηεηα ησλ θαηαρσξήζεσλ ζηα ινγηζηηθά βηβιία θαζψο
θαη ε πιεξφηεηα θαη εγθπξφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Ππκβνπιίνπ επηβιέπεη θαη αμηνινγεί ηηο δηαδηθαζίεο θαηαξηίζεσο, ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ειεγθηηθά πξφηππα,
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ησλ πεξηνδηθψλ θαη εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο θαη εμεηάδεη ηηο εθζέζεηο ησλ εμσηεξηθψλ
ειεγθηψλ γηα ζέκαηα απνθιίζεσλ απφ ηηο ηξέρνπζεο ινγηζηηθέο πξαθηηθέο.
Γηαρείξηζε Θηλδύλσλ
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην επξίζθεηαη ζηελ δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Θηλδχλσλ πξνο
πιήξε ζπκκφξθσζε κε ηελ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζή ηεο. Αλακέλεηαη φηη εληφο ηνπ 2017 ην ζχζηεκα
δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζα επξίζθεηαη ζε πιήξε εθαξκνγή. Ξξνο ηνχην νξγάλσζε ζε ζεκηλάξηα εθπαίδεπζεο
ηνπ πξνζσπηθνχ ζρεηηθά κε ηελ δηαρείξηζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ θηλδχλσλ ρξεζηκνπνηψληαο κνληέια φπσο
COSO – ERM.
4. Ξιεξνθνξηαθά ζηνηρεία γηα ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ θαη
ηηο βαζηθέο εμνπζίεο ηεο, πεξηγξαθή ησλ δηθαησκάησλ ησλ κεηόρσλ θαη ηνπ ηξόπνπ άζθεζήο
ηνπο.
Νη κέηνρνη αζθνχλ ηα ζρεηηθά κε ηε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο δηθαηψκαηά ηνπο, κφλν κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε
Γεληθή Ππλέιεπζε. Ρα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο εθάζηεο κεηνρήο παξαθνινπζνχλ ηνλ θαηά λφκν θχξηφ
ηεο, ε θπξηφηεηα δε απηήο ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίσο ηελ απνδνρή ηνπ Θαηαζηαηηθνχ θαη ησλ απνθάζεσλ ηεο
Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, νη νπνίεο ιακβάλνληαη κέζα ζηα πιαίζηα
ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπο θαη ηνπ λφκνπ.
Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο, είλαη ην αλψηαην φξγαλφ ηεο θαη δηθαηνχηαη λα απνθαζίδεη
γηα θάζε ππφζεζε πνπ αθνξά ηελ Δηαηξεία. Νη λφκηκεο απνθάζεηο ηεο δεζκεχνπλ θαη ηνπο κεηφρνπο πνπ
απνπζηάδνπλ ή δηαθσλνχλ.
Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε είλαη ε κφλε αξκνδία λα απνθαζίδεη γηα:
α) Ρξνπνπνίεζε ηνπ Θαηαζηαηηθνχ.
β) Αχμεζε ή κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.
γ) Δθινγή κειψλ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ.
δ) Δθινγή ειεγθηψλ.
ε) Έγθξηζε ησλ εηεζίσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
ζη) Γηάζεζε ησλ εηεζίσλ θεξδψλ.
δ) Ππγρψλεπζε, δηάζπαζε, κεηαηξνπή, αλαβίσζε, παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ή δηάιπζε ηεο Δηαηξείαο.
ε) Γηνξηζκφ εθθαζαξηζηψλ.
Πηηο δηαηάμεηο ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ δελ ππάγνληαη:
α) Απμήζεηο πνπ απνθαζίδνληαη θαηά ηηο παξ. 1 θαη 14 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Θ.Λ. 2190/20 απφ ην
Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, θαζψο θαη απμήζεηο πνπ επηβάιινληαη απφ δηαηάμεηο άιισλ λφκσλ.
β) Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ Θαηαζηαηηθνχ απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ
11, ηελ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 13, ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 13α θαη ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 17β ηνπ Θ.Λ.
2190/20.
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γ) Ζ εθινγή θαηά ην Θαηαζηαηηθφ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Θ.Λ. 2190/20,
ζπκβνχισλ ζε αληηθαηάζηαζε παξαηηεζέλησλ, απνζαλφλησλ ή απσιεζάλησλ ηελ ηδηφηεηά ηνπο κε
νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν.
δ) Ζ απνξξφθεζε θαηά ην άξζξν 78 ηνπ Θ. Λ. 2190/20 αλψλπκεο Δηαηξείαο απφ άιιε αλψλπκε εηαηξεία
πνπ θαηέρεη ην 100% ησλ κεηνρψλ ηεο.
ε) Ζ δπλαηφηεηα δηαλνκήο θεξδψλ ή πξναηξεηηθψλ απνζεκαηηθψλ κέζα ζηελ ηξέρνπζα εηαηξηθή ρξήζε κε
απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, εθφζνλ έρεη ππάξμεη ζρεηηθή εμνπζηνδφηεζε ηεο Ραθηηθήο
Γεληθήο Ππλέιεπζεο.
Κε αίηεζε κεηφρσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ην
Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ππνρξενχηαη λα ζπγθαιεί Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, νξίδνληαο εκέξα
ζπλεδξίαζεο απηήο, ε νπνία δελ πξέπεη λα απέρεη πεξηζζφηεξν απφ ζαξάληα πέληε (45) εκέξεο απφ ηελ
εκεξνκελία επίδνζεο ηεο αίηεζεο ζηνλ Ξξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Ζ αίηεζε πεξηέρεη ην
αληηθείκελν ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Δάλ δελ ζπγθιεζεί Γεληθή Ππλέιεπζε απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην εληφο
είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ επίδνζε ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο, ε ζχγθιεζε δηελεξγείηαη απφ ηνπο αηηνχληεο
κεηφρνπο κε δαπάλεο ηεο Δηαηξείαο, κε απφθαζε ηνπ Κνλνκεινχο Ξξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο Δηαηξείαο, πνπ
εθδίδεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ. Πηελ απφθαζε απηή νξίδνληαη ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο
ηεο ζπλεδξίαζεο, θαζψο θαη ε εκεξήζηα δηάηαμε.
Κε αίηεζε κεηφρσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ην
Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ππνρξενχηαη λα εγγξάςεη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε Γεληθήο Ππλέιεπζεο, πνπ έρεη ήδε
ζπγθιεζεί, πξφζζεηα ζέκαηα, εάλ ε ζρεηηθή αίηεζε πεξηέιζεη ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην δεθαπέληε (15)
ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε. Ρα πξφζζεηα ζέκαηα πξέπεη λα δεκνζηεχνληαη ή λα
γλσζηνπνηνχληαη, κε επζχλε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, θαηά ην άξζξν 26 ηνπ Θ.Λ. 2190/20, επηά (7)
ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε.
Κε αίηεζε κεηφρνπ ή κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ, ν Ξξφεδξνο ηεο Ππλέιεπζεο ππνρξενχηαη λα αλαβάιεη κηα κφλν θνξά ηε ιήςε απνθάζεσλ απφ ηε
Γεληθή Ππλέιεπζε, Ραθηηθή ή Έθηαθηε, γηα φια ή νξηζκέλα ζέκαηα, νξίδνληαο εκέξα ζπλέρηζεο ηεο
ζπλεδξίαζεο, απηή πνπ νξίδεηαη ζηελ αίηεζε ησλ κεηφρσλ, ε νπνία φκσο δελ κπνξεί λα απέρεη πεξηζζφηεξν
απφ ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηε ρξνλνινγία ηεο αλαβνιήο.
Ζ κεηά ηελ αλαβνιή Γεληθή Ππλέιεπζε απνηειεί ζπλέρηζε ηεο πξνεγνχκελεο θαη δελ απαηηείηαη ε επαλάιεςε
ησλ δηαηππψζεσλ δεκνζίεπζεο ηεο πξφζθιεζεο ησλ κεηφρσλ ζε απηήλ δε, κπνξνχλ λα κεηάζρνπλ θαη λένη
κέηνρνη, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 27 παξ. 2 θαη 28 ηνπ Θ. Λ. 2190/20.
Κεηά απφ αίηεζε νπνηνπδήπνηε κεηφρνπ, πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ εηαηξεία πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο
εκέξεο πξηλ απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηε Γεληθή
Ππλέιεπζε ηηο αηηνχκελεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ππνζέζεηο ηεο Δηαηξείαο, ζην κέηξν πνπ απηέο
είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ πξαγκαηηθή εθηίκεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Δπίζεο, κε αίηεζε
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κεηφρσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ην Γηνηθεηηθφ
Ππκβνχιην ππνρξενχηαη λα αλαθνηλψλεη ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε, εθφζνλ είλαη Ραθηηθή, ηα πνζά πνπ, θαηά ηελ
ηειεπηαία δηεηία, θαηαβιήζεθαλ ζε θάζε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ή ηνπο δηεπζπληέο ηεο Δηαηξείαο,
θαζψο θαη θάζε παξνρή πξνο ηα πξφζσπα απηά απφ νπνηαδήπνηε αηηία ή ζχκβαζε ηεο Δηαηξείαο κε απηνχο.
Πε φιεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κπνξεί λα αξλεζεί ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ
γηα απνρξψληα νπζηψδε ιφγν, ν νπνίνο αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά. Ρέηνηνο ιφγνο κπνξεί λα είλαη, θαηά ηηο
πεξηζηάζεηο, ε εθπξνζψπεζε ησλ αηηνχλησλ κεηφρσλ ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζχκθσλα κε ηηο παξ. 3 ή 6
ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Θ. Λ. 2190/20.
Κεηά απφ αίηεζε κεηφρσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα πέκπην (1/5) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
ε νπνία ππνβάιιεηαη ζηελ Δηαηξεία εληφο ηεο πξνζεζκίαο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ην Γηνηθεηηθφ
Ππκβνχιην ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνξεία ησλ εηαηξηθψλ
ππνζέζεσλ θαη ηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κπνξεί λα αξλεζεί ηελ
παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ γηα απνρξψληα νπζηψδε ιφγν, ν νπνίνο αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά. Ρέηνηνο ιφγνο
κπνξεί λα είλαη, θαηά ηηο πεξηζηάζεηο, ε εθπξνζψπεζε ησλ αηηνχλησλ κεηφρσλ ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην
ζχκθσλα κε ηηο παξ. 3 ή 6 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Θ. Λ. 2190/20, εθφζνλ ηα αληίζηνηρα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Ππκβνπιίνπ έρνπλ ιάβεη ηε ζρεηηθή πιεξνθφξεζε θαηά ηξφπν επαξθή.
Πε πεξίπησζε αίηεζεο κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην 1/20 ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ε
ιήςε απφθαζεο γηα νπνηνδήπνηε ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο γίλεηαη κε νλνκαζηηθή
θιήζε.
Γηθαίσκα λα δεηήζνπλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο απφ ην Κνλνκειέο Ξξσηνδηθείν ηεο πεξηθέξεηαο ζηελ νπνία
εδξεχεη ε Δηαηξεία, πνπ δηθάδεη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εθνχζηαο δηθαηνδνζίαο, έρνπλ: α) κέηνρνη ηεο Δηαηξείαο
πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηνπιάρηζηνλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, β) ε
Δπηηξνπή Θεθαιαηαγνξάο θαη γ) ν πνπξγφο Αλάπηπμεο, ή ε θαηά πεξίπησζε αξκφδηα επνπηεχνπζα αξρή.
Ν θαηά ηελ παξνχζα παξάγξαθν έιεγρνο δηαηάζζεηαη, εάλ πηζαλνινγνχληαη πξάμεηο πνπ παξαβηάδνπλ
δηαηάμεηο ησλ λφκσλ ή ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο ή απνθάζεηο ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο. Πε θάζε
πεξίπησζε, ε αίηεζε Διέγρνπ πξέπεη λα ππνβάιιεηαη εληφο ηξηψλ (3) εηψλ απφ ηελ έγθξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο, εληφο ηεο νπνίαο ηειέζηεθαλ νη θαηαγγειιφκελεο πξάμεηο.
Κέηνρνη ηεο Δηαηξείαο, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα πέκπην (1/5) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ,
δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ απφ ην δηθαζηήξην ηεο παξ. 9 ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο, εθφζνλ απφ ηελ φιε πνξεία
απηήο θαζίζηαηαη πηζηεπηφ φηη ε Γηνίθεζε ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ δελ αζθείηαη φπσο επηβάιιεη ε ρξεζηή
θαη ζπλεηή δηαρείξηζε.
Απνθιίζεηο από ην Θώδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη αηηηνινγήζεηο.
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην δελ έρεη ζπζηήζεη ηελ Δπηηξνπή Πηξαηεγηθνχ Πρεδηαζκνχ θαη Γηαρείξηζεο Θηλδχλσλ,
θαζψο γηα ηηο αληίζηνηρεο αξκνδηφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Θψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, έρεη
επηθνξηηζηεί ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην.
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Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ζπζηήζεη επίζεκε Δπηηξνπή Ακνηβψλ. Νη ακνηβέο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ
πξνηείλνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαη εγθξίλνληαη απφ ηελ Γεληθή Ππλέιεπζε.
Ζ έθζεζε ακνηβψλ ησλ κειψλ ηνπ ΓΠ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε δήισζε Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο γηα
ιφγνπο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη αληαγσληζκνχ. Ζ έθζεζε ακνηβψλ ζα αξρίζεη λα δεκνζηνπνηείηαη ζε
ζπκκφξθσζε κε ηελ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε φηαλ θαηαζηεί ηνχην ππνρξεσηηθφ θαη βάζεη λνκνζεζίαο.
Ζ ζεηεία ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ είλαη δηεηήο βάζεη θαηαζηαηηθνχ.

Γηα ην Γ.Π. ηεο Δηαηξείαο

Ν Αληηπξφεδξνο & Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο

Θσλζηαληίλνο Α. Κηηδάιεο
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Γ. Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο

Νη ζπλεκκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο «ΑΘΖΛΑ ΑΛΩΛΚΖ
ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ» ζηηο 28 Απξηιίνπ 2017 θαη έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί κε ηελ αλάξηεζή ηνπο ζην δηαδίθηπν,
ηε δηεχζπλζε www.athena-sa.gr θαζψο θαη ζηνλ δηαδηθηπαθφ ρψξν ηνπ Σ.Α., φπνπ θαη ζα παξακείλνπλ ζηελ
δηάζεζε ηνπ επελδπηηθνχ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα ζπλνπηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο Νηθνλνκηθέο
Θαηαζηάζεηο, ζηνρεχνπλ ζην λα παξάζρνπλ ζηνλ αλαγλψζηε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή
θαηάζηαζε θαη ηα ζπλνιηθά έζνδα ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ, αιιά δελ παξέρνπλ ηελ νινθιεξσκέλε
εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο, ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ επηδφζεσλ θαη ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο Δηαηξείαο θαη
ηνπ Νκίινπ, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο.

ΑΘΖΛΑ Α.Ρ.Δ.: Ακαξνπζίνπ –Σαιαλδξίνπ 16, 151 25 Καξνχζη, Διιάδα, Ρει.:+30 210 6375000

32

Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε Σξήζεο 2016

Ξνζά ζε €

Πηνηρεία Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο Νκίινπ θαη Δηαηξείαο
Ν ΝΚΗΙΝΠ
31/12/2016
31/12/2015

H ΔΡΑΗΟΔΗΑ
31/12/2016
31/12/2015

10.819.229,85
16.438,03
0,00
986.524,87
5.378.919,23
2.431.195,10
113.513,74
19.745.820,82

27.921.844,27
42.014,83
0,00
2.180.896,37
4.591.177,11
2.431.195,10
327.345,67
37.494.473,35

10.327.968,14
16.438,00
603.537,40
0,00
6.261.115,75
2.431.195,10
99.430,50
19.739.684,89

27.366.708,31
41.969,89
710.537,40
0,00
6.750.324,18
2.431.195,10
313.291,58
37.614.026,46

7.11

3.143.615,41
27.270.251,67
24.858.053,71

4.988.272,29
64.419.180,88
41.376.831,15

3.143.615,41
27.270.251,67
24.406.251,32

4.922.502,01
64.290.230,48
40.857.894,13

7.12

459.758,97

479.185,43

459.758,97

479.185,43

ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ
Σημείωση

Κε Θπθινθνξηαθά Πηνηρεία Δλεξγεηηθνύ
Δλζψκαηα Ξάγηα
Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο
Δπελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο
Σξεκαηννηθνλνκηθά Πηνηρεία Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε
Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα
Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο
Πύλνιν
Θπθινθνξηαθά Ξεξηνπζηθά Πηνηρεία Δλεξγεηηθνύ
Απνζέκαηα
Απαηηήζεηο απν θαηαζθεπαζηηθά ζπκβφιαηα
Απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο
Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε εχινγε αμία κέζσ
απνηειεζκάησλ
Κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξννξηδφκελα
γηα πψιεζε
Ινηπέο Απαηηήζεηο
Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα
Πύλνιν

7.1-7.2-7.25
7.3-7.25
7.4-7.28
7.5-7.30
7.6
7.7-7.29
7.8

7.9
7.10

7.6

2.233.024,84

155.640,02

2.233.024,84

155.640,02

7.13

19.190.006,09
8.672.418,63
85.827.129,32

42.838.507,21
17.697.146,38
171.954.763,36

18.545.030,56
7.593.757,79
83.651.690,56

42.089.079,94
16.879.074,04
169.673.606,05

105.572.950,14

209.449.236,71

103.391.375,45

207.287.632,51

34.039.587,00
29.287.511,99
2.960.839,50
5.215.136,16
-32.627.926,05
-40.389,90

107.722.323,20
29.287.511,99
2.401.537,25
5.138.538,64
-122.557.158,21
3.966.230,25

34.039.587,00
29.287.511,99
3.098.506,58
5.160.112,11
-32.191.002,75
0,00

107.722.323,20
29.287.511,99
2.539.209,68
5.083.528,37
-122.198.643,76
4.011.263,29

38.834.758,70

25.958.983,12

39.394.714,93

26.445.192,77

-227.939,17

-202.745,66

0,00

0,00

38.606.819,53

25.756.237,46

39.394.714,93

26.445.192,77

7.16

6.025.106,96

9.460.123,08

6.177.364,34

9.570.011,42

7.17

489.903,15

4.857.644,66

487.368,00

4.855.439,51

7.18

85.714,30
72.071,04

128.571,45
379.835,65

85.714,30
72.071,04

128.571,45
379.835,65

7.20

2.031.380,51
8.704.175,96

32.810.299,27
47.636.474,11

1.541.172,78
8.363.690,46

32.311.616,45
47.245.474,48

Ξξνκεζεπηέο θαη ζπλαθείο ππνρξεψζεηο
Ρξέρνπζεο Φνξνινγηθέο πνρξεψζεηο

7.21
7.22

32.495.630,43
1.403.996,39

72.542.941,54
1.415.660,50

31.697.176,97
895.369,14

71.063.321,32
1.193.634,18

Βξαρππξφζεζκεο Γαλεηαθέο πνρξεψζεηο
Καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πιεξσηέεο ζηελ επφκελε
ρξήζε
Ινηπέο Βξαρππξφζεζκεο πνρξεψζεηο

7.18

1.051.087,29

29.021.588,38

824.700,89

28.812.768,14

Πύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ Δλεξγεηηθνύ
ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ ΘΑΗ ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ
Ίδηα Θεθάιαηα
Κεηνρηθφ θεθάιαην
Θεθάιαην ππέξ ην άξηην
Απνζεκαηηθά εχινγεο αμίαο
Απνζεκαηηθά θεθάιαηα
Απνηειέζκαηα εηο λέν
Ππλαιιαγκαηηθέο Γηαθνξέο

7.14

.

7.15
7.15
7.15
7.15

7.15

Ηδηα θεθάιαηα ηδηνθηεηώλ κεηξηθήο
Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο
Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ
Καθξνπξόζεζκεο πνρξεώζεηο
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο
πνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ
ηελ ππεξεζία
Καθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο
Ινηπέο πξνβιέςεηο
Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
Πύλνιν Καθξνπξνζέζκσλ πνρξεώζεσλ

7.19

Βξαρππξόζεζκεο πνρξεώζεηο

21.428,57

22.429,63

21.428,57

22.429,63

23.289.811,97

33.053.905,09

22.194.294,49

32.504.811,99

Πύλνιν Βξαρππξνζέζκσλ πνρξεώζεσλ

58.261.954,65

136.056.525,14

55.632.970,06

133.596.965,26

Πύλνιν πνρξεώζεσλ

66.966.130,61

183.692.999,25

63.996.660,52

180.842.439,74

105.572.950,14

209.449.236,71

103.391.375,45

207.287.632,51

Πύλνιν Ηδηώλ Θεθαιαίσλ θαη πνρξεώζεσλ

7.18
7.23

Νη ζπλεκκέλεο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
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Πηνηρεία Θαηάζηαζεο Ππλνιηθώλ Δζόδσλ Νκίινπ θαη Δηαηξείαο
Ν ΝΚΗΙΝΠ
Πεκείσ ζε

Θχθινο εξγαζηψλ (πσιήζεηο)
Θφζηνο πσιήζεσλ

1/131/12/2016

H ΔΡΑΗΟΔΗΑ

1/131/12/2015

1/131/12/2016

1/131/12/2015

6-7.24

39.552.683,43

39.136.128,35

35.624.781,64

36.657.226,77

7.25

-57.595.188,62

-40.687.085,14

-53.873.747,27

-37.217.144,28

-1.550.956,79 -18.248.965,63

-559.917,51

Κηθηό Θέξδνο

-18.042.505,19

Άιια έζνδα εθκεηάιιεπζεο

7.26

820.570,63

356.499,85

796.060,26

347.249,30

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο

7.25

-2.083.778,22

-2.618.584,96

-1.937.040,47

-2.411.969,20

Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο

7.25

-65.326,46

-211.374,29

-65.326,46

-211.374,29

7.26

-8.614.222,54

-4.621.375,94

-8.353.404,75

-4.516.564,63

-8.645.792,13 -27.808.677,05

-7.352.576,33

Άιια έμνδα εθκεηάιιεπζεο
Απνηειέζκαηα Ξξν Φόξσλ Σξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ
Απνηειεζκάησλ

-27.985.261,78

Σξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα

7.27

-758.127,39

-909.351,33

-737.956,01

Σξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα

7.27

446.996,51

705.326,32

446.932,29

705.250,06

Δπελδπηηθά Απνηειέζκαηα

7.28

-753.544,78

-940.870,73

-902.344,78

-939.670,73

Απνηειέζκαηα απν Αλαπξ/γή Δπελδχζεσλ ζε αθίλεηα

-895.935,43

7.7-7.29

0,00

-160.600,00

0,00

-160.600,00

Απνηέιεζκα απφ πψιεζε Σξεκ/θσλ ζηνηρείσλ

7.6

0,00

6.534.524,56

0,00

6.534.524,56

Αλαινγία Απνηειέζκαηνο ζπγγελψλ επηρεηξήζεσλ

7.30

82.579,05

-83.404,35

0,00

0,00

Έζνδα απφ κεξίζκαηα

7.31

74.435,49

231.000,01

74.435,49

320.806,42

-3.269.167,65 -28.927.610,06

-1.788.201,45

-2.076.647,37

3.033.494,75

-2.289.570,21

-5.345.815,02 -25.894.115,31

-4.077.771,66

Θέξδε (Εεκηέο) πξν θόξσλ
Φόξνο εηζνδήκαηνο
Θέξδε ή (δεκίεο) κεηά από θόξνπο από ζπλερηδόκελεο
δξαζηεξηόηεηεο
Θέξδε κεηά θόξσλ πεξηόδνπ από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο

-28.892.922,90
7.32

2.855.713,88
-26.037.209,02

7.36

Θέξδε ή (δεκίεο) κεηά θόξνπ από ζπλερηδόκελεο θαη δηαθνπείζεο
δξαζηεξηόηεηεο

8.478.164,22 -32.328.477,16

8.478.164,22 -32.328.477,16

-17.559.044,80 -37.674.292,18 -17.415.951,09 -36.406.248,82

Θαηαλεκεκέλα ζε :

Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο
Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο

-17.494.020,51
-65.024,29

Ινηπά Ππλνιηθά Έζνδα
Ξνζά πνπ αλαηαμηλνκνύληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ζε
κεηαγελέζηεξεο πεξηόδνπο από ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο
Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απφ ηε κεηαηξνπή ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ εμσηεξηθνχ
Απνζεκαηηθφ απφ απνηίκεζε αθηλήησλ ζε Δχινγε αμία
Απνζεκαηηθφ απν Αλαπξνζαξκνγή Ππκκεηνρψλ ζε Δχινγε Αμία
Φφξνο εηζνδήκαηνο ζηνηρείσλ ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ
Ξνζά πνπ αλαηαμηλνκνύληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ζε
κεηαγελέζηεξεο πεξηόδνπο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο
Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απφ ηε κεηαηξνπή ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ εμσηεξηθνχ
Ξνζά πνπ δελ αλαηαμηλνκνύληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ
ζε κεηαγελέζηεξεο πεξηόδνπο από ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο
Δπαλεθηίκεζε ππνρξεψζεσλ/παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ
ππεξεζία (Αλαινγ.θέξδνο)
Φφξνο εηζνδήκαηνο ζηνηρείσλ ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ
Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ κεηά θόξσλ από ζπλερηδόκελεο
θαη δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο
ΠΓΘΔΛΡΟΥΡΗΘΑ ΠΛΝΙΗΘΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΞΔΟΗΝΓΝ

-37.149.949,19
-524.342,99

-17.415.951,09

-36.406.248,82

153.552,64

-85.182,84

149.399,02

-93.666,12

787.742,12
0,00
-254.489,08

-456.207,67
-7.137.763,20
3.006.578,83

787.742,12
0,00
-254.489,08

-500.431,84
-7.137.763,20
3.012.903,33

0,00

2.273.225,14

0,00

2.273.225,14

18.058,00

68.719,00

18.058,00

68.719,00

-5.236,81

-19.928,52

-5.236,81

-19.928,52

699.626,87

-2.350.559,26

695.473,25

-2.396.942,21

-16.859.417,93 -40.024.851,44 -16.720.477,84 -38.803.191,03

Απνδηδόκελα ζε :

Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο
Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο
Θέξδε ή (Εεκίεο) κεηά απφ θφξνπο αλά κεηνρή-βαζηθά (ζε €)
Απνηειέζκαηα Ξξν Φόξσλ Σξεκαηνδνηηθώλ θαη Δπελδπηηθώλ
Απνηειεζκάησλ θαη Απνζβέζεσλ

7.33

-16.793.904,12

-39.519.765,73

-65.513,81

-505.085,71

-0,2905

-0,4703

-26.778.221,03

-16.720.477,84

-38.803.191,03

-0,2889

-0,3587

-7.089.937,69 -26.679.245,38

-5.887.718,02

Νη ζπλεκκέλεο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Πεκείσζε: Ρα θνλδχιηα ησλ πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ έρνπλ αλαπξνζαξκνζηεί πξνθεηκέλνπ λα πεξηιεθζνχλ κφλν νη ζπλερηδφκελεο
δξαζηεξηφηεηεο. Ρα απνηειέζκαηα ησλ δηαθνπεηζψλ δξαζηεξηνηήησλ πεξηιακβάλνληαη δηαθξηηά θαη αλαιχνληαη ζε μερσξηζηή ζεκείσζε
ζχκθσλα κε ηα ΓΞΣΑ 5 (ζεκείσζε 7.36)
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Ξνζά ζε €

Πηνηρεία Θαηάζηαζεο Κεηαβνιώλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ Νκίινπ

πόινηπα θαηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2015, ζύκθσλα κε ηα ΓΞΣΑ
Κεηαβνιή ηδίσλ Θεθαιαίσλ γηα ηελ πεξίνδν 01/01 - 31/12/2015
Δθδνζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ

Κεηνρηθό
Απνζεκαηηθά
πέξ Ρν Άξηην
θεθάιαην
εύινγεο αμίαο
72.722.323,20 29.287.511,99
8.138.418,78

Ν ΝΚΗΙΝΠ
Απνδηδόκελα ζηνπο κεηόρνπο ηεο
Ινηπά
Απνηειέζκαηα
απνζέκαηηθα
εηο λένλ
8.638.157,45 -89.810.715,16

35.000.000,00

Δμνδα αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
Αλαβαιιφκελε Φνξνινγία
Ππλαιιαγέο κε ηδηνθηήηεο
Θαζαξά Απνηειέζκαηα Ξεξηφδνπ 1/1-31/12/2015
Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα :
Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
Απνζεκαηηθφ απφ απνηίκεζε αθηλήησλ ζε Δχινγε αμία
Απνζεκαηηθφ απν Αλαπξνζαξκνγή Ππκκεηνρψλ ζε Δχινγε Αμία
Ξψιεζε Σξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ δηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε
Δπαλεθηίκεζε ππνρξεψζεσλ/παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ
ππεξεζία (Αλαινγηζηηθφ θέξδνο)
Αλαβαιιφκελε Φνξνινγία ζηνηρείσλ αλαγλσξηζκέλσλ απ΄επζείαο ζηα ίδηα
θεθάιαηα
Φνξνιφγεζε αθνξ.απνζεκαηηθψλ & κεηαθνξά εηο λένλ
Δπίδξαζε απφ ηελ αιιαγή ηνπ Φνξνινγηθνχ Ππληειεζηή
Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ
Ππγθεληξσηηθά Ππλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ

κεηξηθήο
Ππλαι/θέο
δηαθνξέο
1.782.218,91

35.000.000,00

0,00

0,00

0,00

35.000.000,00

35.000.000,00

-393.192,00

-393.192,00

114.025,68

114.025,68

-279.166,32
-37.149.949,19

1.118.613,45

114.025,68

0,00

34.720.833,68
-37.149.949,19

0,00
-524.342,99

34.720.833,68
-37.674.292,18

2.184.011,34

2.184.011,34
-477.653,19
-614.576,62
-6.523.186,58

4.030,96
21.445,52

2.188.042,30
-456.207,67
-614.576,62
-6.523.186,58

68.719,00

-4.669.362,28
-17.588,98
-3.499.618,81
-3.499.618,81

Πύλνιν
31.060.255,22

-393.192,00

-477.653,19
-614.576,62
-6.523.186,58

1.979.324,90

Γηθαηώκαηα
Κεηνςεθίαο
30.757.915,17 302.340,05

Πύλνιν

68.719,00
3.097.938,35
4.669.362,28
13.310,18
4.682.672,46
-32.467.276,73

68.719,00
-6.219,20

3.091.719,15

2.184.011,34
2.184.011,34

0,00
-105.068,84
-2.369.816,54
19.257,28
-39.519.765,73 -505.085,71

0,00
-105.068,84
-2.350.559,26
-40.024.851,44

0,00
0,00

0,00
0,00

-100.790,04
-5.736.881,53
-5.736.881,53

πόινηπν ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2015

107.722.323,20

29.287.511,99

2.401.537,25

5.138.538,64 -122.557.158,21

3.966.230,25

25.958.983,12 -202.745,66

25.756.237,46

πόινηπα θαηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2016, ζύκθσλα κε ηα ΓΞΣΑ

107.722.323,20

29.287.511,99

2.401.537,25

5.138.538,64 -122.557.158,21

3.966.230,25

25.958.983,12 -202.745,66

25.756.237,46

Κεηαβνιή ηδίσλ Θεθαιαίσλ γηα ηελ πεξίνδν 01/01 - 31/12/2016
Δθδνζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
Κείσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε δηαγξαθή δεκηψλ

30.000.000,00

30.000.000,00

-103.682.736,20

Δμνδα αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
Αιιαγή πνζνζηνχ ζπγαηξηθήο
Ππλαιιαγέο κε ηδηνθηήηεο
Θαζαξά Απνηειέζκαηα Ξεξηφδνπ 1/1-31/12/2016
Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα :

-73.682.736,20

0,00

5,35
5,35

13,78
13,78

0,00

-330.000,00

-330.000,00

-330.000,00

-339,43
103.352.396,77
-13.333.358,20

0,00
-4.160.662,31

-320,30
29.669.679,70
-17.494.020,51

154.042,16

154.042,16

154.042,16

787.742,12

787.742,12

787.742,12

-228.445,22

πόινηπν ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2016

320,30
40.320,30
-65.024,29

0,00
29.710.000,00
-17.559.044,80

18.058,00

18.058,00

18.058,00

-31.280,67

-259.725,89

-259.725,89

89.806,41

-89.806,41

0,00

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ
Ππγθεληξσηηθά Ππλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ

30.040.000,00

0,00

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
Απνζεκαηηθφ απν Αλαπξνζαξκνγή Ππκκεηνρψλ ζε Δχινγε Αμία
Δπαλεθηίκεζε ππνρξεψζεσλ/παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ
ππεξεζία (Αλαινγηζηηθφ θέξδνο)
Αλαβαιιφκελε Φνξνινγία ζηνηρείσλ αλαγλσξηζκέλσλ απ΄επζείαο ζηα ίδηα
θεθάιαηα
Απνζεκαηηθφ απφ κεξίζκαηα άξζξνπ 48 Λ. 4172/2013

40.000,00

103.682.736,20

0,00
0,00

0,00
0,00

559.296,90
559.296,90

76.583,74
76.583,74

-89.806,41
-13.423.164,61

154.042,16
-4.006.620,15

34.039.587,00

29.287.511,99

2.960.839,50

5.215.136,16

-32.627.926,05

-40.389,90

0,00

0,00

-489,52

-489,52

700.116,39
-16.793.904,12

-489,52
-65.513,81

699.626,87
-16.859.417,93

38.834.758,70 -227.939,17

38.606.819,53

Νη ζπλεκκέλεο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
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Ξνζά ζε €

Πηνηρεία Θαηάζηαζεο Κεηαβνιώλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ Δηαηξείαο
Κεηνρηθό
θεθάιαην
πόινηπα θαηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2015, ζύκθσλα κε ηα ΓΞΣΑ

πέξ Ρν Άξηην

72.722.323,20

29.287.511,99

Απνζεκαηηθά
Δύινγεο Αμίαο
8.298.764,56

Απνζεκαηηθά
Θεθάιαηα
8.583.147,18

Απνηειέζκαηα εηο
λένλ
-90.195.901,08

Ππλαιιαγκαηηθέο
δηαθνξέο
1.831.704,27

Πύλνιν
30.527.550,12

Κεηαβνιή ηδίσλ Θεθαιαίσλ γηα ηελ πεξίνδν 01/01 - 31/12/2015
Δθδνζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ

35.000.000,00

35.000.000,00

Δμνδα αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ

-393.192,00

Αλαβαιιφκελε Φνξνινγία
Ππλαιιαγέο κε ηδηνθηήηεο

-393.192,00

114.025,68
35.000.000,00

0,00

0,00

0,00

Θαζαξά Απνηειέζκαηα Σξήζεο

114.025,68

-279.166,32

0,00

34.720.833,68

-36.406.248,82

0,00

-36.406.248,82

2.179.559,02

2.179.559,02

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα :
Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
Απνζεκαηηθφ απφ απνηίκεζε αθηλήησλ ζε Δχινγε αμία

-500.431,84

Απνζεκαηηθφ απν Αλαπξνζαξκνγή Ππκκεηνρψλ ζε Δχινγε Αμία

-614.576,62

-614.576,62

-6.523.186,58

-6.523.186,58

Ξψιεζε Σξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ δηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε
Δπαλεθηίκεζε ππνρξεψζεσλ/παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ
ππεξεζία (Αλαινγηζηηθφ θέξδνο)
Αλαβαιιφκελε Φνξνινγία ζηνηρείσλ αλαγλσξηζκέλσλ απ΄επζείαο ζηα ίδηα
θεθάιαηα
Φνξνιφγεζε αθνξ.απνζεκαηηθψλ & κεηαθνξά εηο λένλ
Δπίδξαζε απφ ηελ αιιαγή ηνπ Φνξνινγηθνχ Ππληειεζηή
Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ
Ππγθεληξσηηθά Ππλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ

-500.431,84

68.719,00

68.719,00

1.985.930,71

1.118.613,45
-4.669.362,28
-17.588,98
-3.499.618,81
-3.499.618,81

4.669.362,28
13.310,18
4.682.672,46
-31.723.576,36

3.104.544,16

2.179.559,02
2.179.559,02

0,00
-111.569,35
-2.396.942,21
-38.803.191,03

0,00
0,00

0,00
0,00

-107.290,55
-5.759.554,88
-5.759.554,88

πόινηπν ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2015

107.722.323,20

29.287.511,99

2.539.209,68

5.083.528,37

-122.198.643,76

4.011.263,29

26.445.192,77

πόινηπα θαηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2015, ζύκθσλα κε ηα ΓΞΣΑ

107.722.323,20

29.287.511,99

2.539.209,68

5.083.528,37

-122.198.643,76

4.011.263,29

26.445.192,77

Κεηαβνιή ηδίσλ Θεθαιαίσλ γηα ηελ πεξίνδν 01/01 - 31/12/2016
Δθδνζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ

30.000.000,00

30.000.000,00

Δμνδα αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ

-330.000,00

Κείσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε δηαγξαθή δεκηψλ

-103.682.736,20

Ππλαιιαγέο κε ηδηνθηήηεο

-73.682.736,20

-330.000,00

103.682.736,20
0,00

0,00

0,00

Θαζαξά Απνηειέζκαηα Σξήζεο

0,00

103.352.736,20

0,00

29.670.000,00

-13.255.288,78

-4.160.662,31

-17.415.951,09

149.399,02

149.399,02

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα :
Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
Απνζεκαηηθφ απν Αλαπξνζαξκνγή Ππκκεηνρψλ ζε Δχινγε Αμία
Δπαλεθηίκεζε ππνρξεψζεσλ/παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ
ππεξεζία (Αλαινγηζηηθφ θέξδνο)
Αλαβαιιφκελε Φνξνινγία ζηνηρείσλ αλαγλσξηζκέλσλ απ΄επζείαο ζηα ίδηα
θεθάιαηα
Απνζεκαηηθφ απφ κεξίζκαηα άξζξνπ 48 Λ. 4172/2013
Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ
Ππλνιηθή κεηαβνιή πεξηόδνπ
πόινηπν ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2016

787.742,12

787.742,12
18.058,00

-228.445,22

0,00

0,00

559.296,90

18.058,00

-31.280,67

-259.725,89

89.806,41

-89.806,41

76.583,74

-89.806,41

149.399,02

695.473,25

0,00

0,00

0,00

559.296,90

76.583,74

-13.345.095,19

-4.011.263,29

-16.720.477,84

34.039.587,00

29.287.511,99

3.098.506,58

5.160.112,11

-32.191.002,75

0,00

39.394.714,93

Νη ζπλεκκέλεο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
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Πηνηρεία Θαηάζηαζεο Ρακεηαθώλ Ονώλ (Έκκεζε κέζνδνο)

Ν ΝΚΗΙΝΠ
Πεκ.

31/12/2016

Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

31/12/2015

31/12/2016

31/12/2015

Ρακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Θέξδε (Εεκηέο) Ξεξηόδνπ (Ξξν θόξνπ) από ζπλερηδόκελεο
δξαζηεξηόηεηεο

-28.892.922,90

-3.269.167,65

-28.927.610,06

9.662.253,58

-1.149.289,54

9.797.691,61

-1.482.837,23

-19.230.669,32

-4.418.457,19

-19.129.918,45

-3.271.038,68

Κείσζε/ (Αχμεζε) απνζεκάησλ

1.844.656,88

1.816.445,00

1.778.886,60

1.767.785,44

Κείσζε / (Αχμεζε) απαηηήζεσλ

17.244.620,13

6.356.844,63

16.003.794,91

5.336.441,41

Αχμεζε / (κείσζε) ππνρξεψζεσλ

-4.331.447,45

-21.034.589,42

-3.504.918,84

-21.108.279,29

Ξξνζαξκνγέο ζε Θέξδε / (Εεκηέο)

7.34

-1.788.201,45

Κεηαβνιέο Θεθαιαίνπ θίλεζεο

Δθξνή ππνρξέσζεο παξνρψλ ζην πξνζσπηθφ ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο

-83.339,45

-102.547,60

-73.821,84

-95.217,92

Πύλνιν κεηαβνιώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο

14.674.490,11

-12.963.847,39

14.203.940,83

-14.099.270,36

Ρακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

-4.556.179,21

-17.382.304,58

-4.925.977,62

-17.370.309,04

-354.050,72

-227.244,94

-334.784,56

-215.213,99

152.582,86

8.498,28

149.399,02

0,00

-1.271.179,18

-839.099,13

-1.131.057,25

-741.229,66

-6.028.826,25

-18.440.150,37

-6.242.420,41

-18.326.752,69

-17.253.091,70

-13.967.124,52

-17.253.091,70

-13.967.124,52

-23.281.917,95

-32.407.274,89

-23.495.512,11

-32.293.877,21

-112.639,08

-92.340,19

-98.628,04

-77.878,04

-7.839,35

-1.163,42

-7.839,35

-1.163,42

601.073,53

603.071,89

600.698,53

602.896,89

Κεξίζκαηα εηζπξαρζέληα

47.564,28

222.191,81

47.564,28

222.191,81

Δπελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο

97.200,00

0,00

97.200,00

0,00

0,00

0,00

-43.000,00

0,00

-327.384,82

-692.098,32

-327.384,82

-692.098,32

Θαηαβιεζέληεο ηφθνη
Ππλαι/κέο δηαθνξέο ππνθ/ησλ εμσηεξηθνχ
Θαηαβιεζείο θφξνο εηζνδήκαηνο
Θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από ζπλερηδόκελεο ιεηηνπξγηθέο
δξαζηεξηόηεηεο
Θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από δηαθνπείζεο ιεηηνπξγηθέο
δξαζηεξηόηεηεο
Θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από ζπλερηδόκελεο & δηαθνπείζεο
ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Ρακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Αγνξέο ελζψκαησλ παγίσλ
Αγνξέο άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
Ξσιήζεηο ελζψκαησλ παγίσλ

Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο (κείνλ ρξεκ.δηαζ/κσλ ζπγ/θήο)
Αγνξά ρξεκ/θψλ ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε
Ξψιεζε ρξεκ/θψλ ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε

0,00

19.503.521,27

0,00

19.503.521,27

162.241,86

150.290,99

162.177,64

150.214,73

Θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από ζπλερηδόκελεο επελδπηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο

460.216,42

19.693.474,03

430.788,24

19.707.684,92

Θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από δηαθνπείζεο επελδπηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο

390.486,63

7.212.703,43

390.486,63

7.212.703,43

Θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από ζπλερηδόκελεο & δηαθνπείζεο
επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

850.703,05

26.906.177,46

821.274,87

26.920.388,35

-330.000,00

-393.192,00

-330.000,00

-393.192,00

17.566,16

237.807,31

0,00

68.763,60

-2.391.040,47

-866.620,82

-2.391.040,47

-866.620,82

-364.655,50

-294.818,98

-364.655,50

-294.818,98

-3.068.129,81

-1.316.824,49

-3.085.695,97

-1.485.868,20

16.474.616,96

9.912.035,95

16.474.616,96

9.912.035,95

13.406.487,15

8.595.211,46

13.388.920,99

8.426.167,75
3.052.678,89

Ρφθνη εηζπξαρζέληεο

Ρακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Δθδνζε θνηλψλ κεηνρψλ
Γάλεηα αλαιεθζέληα
Απνπιεξσκή δαλεηζκνχ
Ξιεξσκέο θεθαιαίνπ ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ
Θαζαξέο Ρακεηαθέο ξνέο από ζπλερηδόκελεο ρξεκαηνδνηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο
Θαζαξέο Ρακεηαθέο ξνέο από δηαθνπείζεο ρξεκαηνδνηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο
Θαζαξέο Ρακεηαθέο ξνέο από ζπλερηδόκελεο & δηαθνπείζεο
ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Θαζαξή (κείσζε)/ αύμεζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα

-9.024.727,75

3.094.114,03

-9.285.316,25

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ζηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ

17.697.146,38

14.603.032,35

16.879.074,04

13.826.395,15

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ζην ηέινο ηεο πεξηόδνπ

8.672.418,63

17.697.146,38

7.593.757,79

16.879.074,04

Νη ζπλνδεπηηθέο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ

Πεκείσζε: Ρα θνλδχιηα ηεο θαηάζηαζεο ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ζπγθξηηηθήο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 31/12/2015 αλαπξνζαξκφζηεθαλ
πξνθεηκέλνπ λα πεξηιεθζνχλ κφλν νη ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο. Νη θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο, επελδπηηθέο θαη
ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ δηαθνπεηζψλ δξαζηεξηνηήησλ πεξηιακβάλνληαη δηαθξηηά ζε μερσξηζηή γξακκή ζχκθσλα κε ηηο
απαηηήζεηο ηνπ ΓΞΣΑ 5.
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Δπεμεγεκαηηθέο ζεκεηώζεηο επί ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ
1. Ξιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξεία
1.1 Γεληθέο Ξιεξνθνξίεο
Ζ εηαηξεία ΑΘΖΛΑ ΑΡΔ, πνπ είλαη ε κεηξηθή εηαηξεία ηνπ Νκίινπ, ηδξχζεθε ην 1966 κε ηελ επσλπκία
«ΑΟΣΗΟΝΓΝΛ Αλψλπκνο Διιεληθή Ρερληθή θαη Δξγνιεπηηθή Δηαηξεία», ελ ζπλερεία κε ηελ απφ 11/11/1982
απφθαζε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ Κεηφρσλ ηεο απνθαζίζηεθε ε αιιαγή επσλπκίαο ζε «ΑΘΖΛΑ
Αλψλπκνο Διιεληθή Ρερληθή Βηνκεραληθή & Ρνπξηζηηθή

Δηαηξεία» (ΦΔΘ 29/10-1-1983) θαη κε ηελ απφ

26/6/2003 απφθαζε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ Κεηφρσλ ηεο επήιζε λέα αιιαγή ζηελ επσλπκία ηεο ζε
«ΑΘΖΛΑ Αλψλπκε Ρερληθή Δηαηξεία» (ΦΔΘ 8091/28-7-2003) θαη κε δηαθξηηηθφ ηίηιν ΑΘΖΛΑ Α.Ρ.Δ.
Ζ Δηαηξεία ην 2002 απνξξφθεζε ηηο εηαηξείεο ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΛΩΠΗΠ Α.Δ., ΑΟΣΗΚΖΓΖΠ Α.Ρ.Δ.,ΑΗΝΙΝΠ Α.Ρ.Δ.,
ΒΔΘΡΟΑ Α.Δ., ΗΛΡΔΘΡΑ Α.Δ., ΚΔΡΡΔΚ Α.Δ. θαη ΔΟΓΝΛΔΡ Α.Δ. θαη ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν δεκνζίσλ
έξγσλ απφ ηελ εηαηξεία ΓΝ.ΚΖ.ΘΑ. Α.Δ. ζηα πιαίζηα απφθηεζεο εξγνιεπηηθνχ πηπρίνπ Λ. 2940/2001.
Ζ δηάξθεηα ηεο Δηαηξείαο έρεη παξαηαζεί κέρξη 21/12/2026 (ΦΔΘ 636/24-1-2003) θαη ε θαηαζηαηηθή ηεο
έδξα βξίζθεηαη ζηελ δηεχζπλζε Ακαξνπζίνπ – Σαιαλδξίνπ 16, Καξνχζη, Ρ.Θ. 151 25.
Νη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο είλαη εηζεγκέλεο ζην Σξεκαηηζηήξην Αζελψλ απφ ην 1994 θαη ζήκεξα
δηαπξαγκαηεχνληαη ζηελ θαηεγνξία Σακειήο Γηαζπνξάο θαη Δηδηθψλ Σαξαθηεξηζηηθψλ.
Ζ ΑΘΖΛΑ ΑΡΔ ηελ 31.12.2016 (εθηφο θνηλνπξαμηψλ θαη UAE) απαζρνινχζε 37 άηνκα (2015: 82)
ππαιιήινπο ελψ ν Όκηινο 38 (2015: 99).
Νη Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2016 (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη
ησλ ζπγθξηηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2015) εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ
Ππκβνχιην ηελ 28 Απξηιίνπ2017. Πχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, δελ επηηξέπνληαη πξνζζήθεο ζηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κεηά ηελ έγθξηζή ηνπο.
Αλαθέξεηαη φηη νη παξνχζεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεινχλ ππφ ηελ νξηζηηθή έγθξηζε ηεο Ραθηηθήο
Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ Κεηφρσλ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ΑΘΖΛΑ ΑΡΔ πεξηιακβάλεηαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο J&P – ΑΒΑΜ
ΑΔ, εηαηξείαο επίζεο εηζεγκέλεο ζην Σ.Α. Ζ J&P – ΑΒΑΜ ΑΔ έρεη θαηαζηαηηθή έδξα ηελ Διιάδα, ζπκκεηέρεη
ζηελ ΑΘΖΛΑ ΑΡΔ θαηά ηελ 31.12.2016 κε πνζνζηφ 99,16% (2015: 92,9%) θαη ηελ ελνπνηεί ζηηο δηθέο ηεο
ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε ηε κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο.
Ππλνπηηθά νη βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξεία έρνπλ σο εμήο:
Πύλζεζε Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ
Α/ ΔΘΡΔΙΔΠΡΗΘΑ ΚΔΙΖ
1.

Σξήζηνο Ησάλλνπ (Ξξφεδξνο)

2.

Θσλζηαληίλνο Κηηδάιεο (Αληηπξφεδξνο & Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο)

3.

Απφζηνινο Κχηηιεο (Αληηπξφεδξνο)

4.

Αλαζηάζηνο Ρζαθαλίθαο (Πχκβνπινο)
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Β/ ΑΛΔΜΑΟΡΖΡΑ ΚΖ ΔΘΡΔΙΔΠΡΗΘΑ ΚΔΙΖ
5.

Αιέμηνο Πσηεξφπνπινο (Πχκβνπινο)

6.

Γεψξγηνο Απέγεηνο (Πχκβνπινο)

Ζ επαλεθινγή ηνπ Γ.Π. έγηλε κε ηελ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ ζηηο 22/6/2016 θαη ε ζεηεία
ηνπ ιήγεη ηηο 30/6/2018.

Δπνπηεύνπζα αξρή: ΞΝΟΓΔΗΝ ΑΛΑΞΡΜΖΠ,

Noκηθνί Πύκβνπινη

ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑΠ, ΞΝΓΝΚΩΛ, ΚΔΡΑΦΝΟΩΛ ΘΑΗ ΓΗΘΡΩΛ

Κηραήι Γηακπνπξάλεο

(ΓΗΔΘΛΠΖ ΑΔ & ΞΗΠΡΔΩΠ)

Θσλζηαληίλνο Αιεμίνπ

Αξηζκόο θνξνινγηθνύ κεηξώνπ: 094126106

Γξπιιεξάθεο & Ππλεξγάηεο

Αξκόδηα Γ.Ν..: ΦΑΔ ΑΘΖΛΩΛ

Λόκηκνο Διεγθηήο

Αξηζκόο Κεηξώνπ Αλσλύκσλ Δηαηξηώλ: 13556/06/Β/86/07

Πηειιάθεο Ξαχινο

Αξηζκόο Γ.Δ.Κ.Ζ.: 305301000

Grant Thornton Α.Δ.

1.2 Φύζε Γξαζηεξηνηήησλ
Ζ Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζε έλα επξχ θάζκα θαηεγνξηψλ εθηεινχκελσλ έξγσλ ζην εζσηεξηθφ θαη
εμσηεξηθφ (Abu Dhabi, Fujairah, Θχπξν θαη Ονπκαλία), ηα νπνία είηε εθηεινχληαη 100% απφ ηελ Δηαηξεία,
είηε εθηεινχληαη κέζσ Θνηλνπξαμηψλ.
Νη ζηξαηεγηθνί ηνκείο ζηνπο νπνίνπο δξαζηεξηνπνηείηαη ε ΑΘΖΛΑ Α.Ρ.Δ. είλαη νη εμήο:
Θηίξηα θαη ηερληθά έξγα
δξαπιηθά, ιηκεληθά θαη ειεθηξνινγηθά έξγα,
Σσκαηνπξγηθά θαη έξγα Νδνπνηίαο
Πήξαγγεο
Δλεξγεηαθά έξγα
Ξεξηβαιινληνινγηθά έξγα
Γέθπξεο
Ινηπά ηερληθά έξγα
2. Ξιαίζην θαηάξηηζεο νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (Νκίινπ θαη Δηαηξείαο) έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα
Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ
ηζηνξηθνχ

θφζηνπο,

φπσο

απηή

ηξνπνπνηείηαη

κε

ηελ

αλαπξνζαξκνγή

γεπέδσλ

θαη

θηηξίσλ,

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απαηηήζεσλ θαη
ππνρξεψζεσλ ζε εχινγεο αμίεο κέζσ ηνπ απνηειέζκαηνο θαη ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο
(going concern).
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Ζ ζχληαμε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο
(ΓΞΣΑ) απαηηεί ηε ρξήζε ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ. Δπίζεο, απαηηεί ηελ θξίζε ηεο δηνίθεζεο θαηά ηελ
εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ ηνπ Νκίινπ. Νη πεξηπηψζεηο νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ κεγαιχηεξν βαζκφ
θξίζεο θαη πνιππινθφηεηαο ή νη πεξηπηψζεηο φπνπ νη ππνζέζεηο θαη νη εθηηκήζεηο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πεξηιακβάλνληαη ζηε ζεκείσζε 3.3.
Ρν 2003 θαη 2004, εθδφζεθε απφ ην Ππκβνχιην Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ (IASB) κηα ζεηξά απφ
θαηλνχξηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ) θαη αλαζεσξεκέλα Γηεζλή Ινγηζηηθά
Ξξφηππα (ΓΙΞ), ηα νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε ηα κε αλαζεσξεκέλα Γηεζλή Ινγηζηηθά Ξξφηππα (ΓΙΞ) ηα
νπνία εθδφζεθαλ απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ, πξνγελέζηεξεο ηνπ Ππκβνπιίνπ
Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ IASB, ε νπνία αλαθέξεηαη σο "the IFRS Stable Platform 2005". Ν Όκηινο
εθαξκφδεη ην IFRS Stable Platform 2005 απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2005. Ρελ εκεξνκελία κεηάβαζεο
απνηέιεζε γηα ηνλ Όκηιν, ε 1ε Ηαλνπαξίνπ 2004.
Ρν λφκηζκα παξνπζίαζεο
πξσηεχνληνο

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη ην Δπξψ, δειαδή ην λφκηζκα

ηνπ

νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε Δηαηξεία. Όια ηα πνζά

παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ εθηφο

εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. Ξξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ιφγσ

ζηξνγγπινπνηήζεσλ, ηα πξαγκαηηθά αζξνίζκαηα ησλ πνζψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο ζπλνπηηθέο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ελδέρεηαη λα µελ είλαη αθξηβψο ίζα µε ηα αζξνίζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο
παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
3. Αιιαγέο ζε ινγηζηηθέο αξρέο
Ν Όκηινο έρεη πηνζεηήζεη φια ηα λέα πξφηππα θαη ηηο δηεξκελείεο, ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ έγηλε
ππνρξεσηηθή γηα ηηο ρξήζεηο πνπ άξρηζαλ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2015. Πηελ παξάγξαθν 4.1 παξνπζηάδνληαη ηα
πξφηππα ηα νπνία έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2015.
3.1 Λέα πξόηππα, δηεξκελείεο, αλαζεσξήζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο πθηζηάκελσλ Ξξνηύπσλ ηα
νπνία έρνπλ ηεζεί ζε ηζρύ θαη έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Νη αθφινπζεο ηξνπνπνηήζεηο θαη Γηεξκελείεο ησλ ΓΞΣΑ εθδφζεθαλ απφ ην Ππκβνχιην Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ
Ξξνηχπσλ (IASB), έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ε εθαξκνγή ηνπο είλαη ππνρξεσηηθή
απφ ηελ 01/01/2016 ή κεηαγελέζηεξα.
Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 19: «Ξξόγξακκα Θαζνξηζκέλσλ Ξαξνρώλ: Δηζθνξέο
εξγαδνκέλσλ» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ
01/02/2015)
Ρνλ Λνέκβξην ηνπ 2013, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ζην ΓΙΞ 19
κε ηίηιν «Ξξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ: Δηζθνξέο Δξγαδνκέλσλ». Νη ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ
εθαξκνγή ζε εηζθνξέο εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ κεξψλ αλαθνξηθά κε πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ.
Ν ζθνπφο ησλ ηξνπνπνηήζεσλ είλαη λα απινπνηήζνπλ ηελ ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε γηα ηηο εηζθνξέο πνπ είλαη
αλεμάξηεηεο απφ ηα έηε ππεξεζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα, νη εηζθνξέο πνπ
ππνινγίδνληαη σο ζηαζεξφ πνζνζηφ επί ηεο κηζζνδνζίαο. Ν Όκηινο εμεηάδεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ
παξαπάλσ ζηηο ελνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο.
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Δηήζηεο Βειηηώζεηο ησλ ΓΞΣΑ – Θύθινο 2010-2012 (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο
πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/02/2015)
Ρνλ Γεθέκβξην ηνπ 2013, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε «Δηήζηεο Βειηηψζεηο ησλ ΓΞΣΑ - Θχθινο 20102012», ε νπνία απνηειείηαη απφ κία ζεηξά ηξνπνπνηήζεσλ αλαθνξηθά κε επηά ζέκαηα θαη απνηειεί κέξνο
ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηηο εηήζηεο βειηηψζεηο ζηα ΓΞΣΑ. Νη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2014, αλ θαη νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο επηηξέπεηαη λα ηηο
εθαξκφζνπλ λσξίηεξα. Ρα ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφλ ηνλ θχθιν είλαη νη εμήο: ΓΞΣΑ 2: Νξηζκφο
ησλ πξνυπνζέζεσλ θαηνρχξσζεο, ΓΞΣΑ 3: Ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ελφο ελδερφκελνπ αληαιιάγκαηνο ζε
ζπλελψζεηο επηρεηξήζεσλ, ΓΞΣΑ 8: Ππλάζξνηζε ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ, ΓΞΣΑ 8: Ππκθσλία ηνπ ζπλφινπ ησλ
ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ πξνο παξνπζίαζε ηνκέσλ κε ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο επηρείξεζεο,
ΓΞΣΑ 13: Βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο, ΓΙΞ 16 /ΓΙΞ 38: Κέζνδνο αλαπξνζαξκνγήο –
αλαινγηθή αλαδηαηχπσζε ησλ ζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ θαη ΓΙΞ 24: πεξεζίεο Βαζηθψλ Γηεπζπληηθψλ
Πηειερψλ. Νη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ επίδξαζε ζηηο ελνπνηεκέλεο θαη ηηο εηαηξηθέο Νηθνλνκηθέο
Θαηαζηάζεηο.
Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΞΣΑ 11: «Ινγηζηηθόο ρεηξηζκόο ησλ Απνθηήζεσλ Ππκκεηνρώλ ζε Από
Θνηλνύ Ιεηηνπξγίεο» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ
01/01/2016)
Ρνλ Κάην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ ζην ΓΞΣΑ 11. Νη ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο
πξνζζέηνπλ λέα θαζνδήγεζε ζρεηηθά κε ηε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ηεο απφθηεζεο ζπκκεηνρήο ζε κία απφ
θνηλνχ ιεηηνπξγία, ε νπνία ζπληζηά κία επηρείξεζε θαη δηεπθξηλίδνπλ ηνλ θαηάιιειν ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα
ηέηνηεο απνθηήζεηο. Ν Όκηινο εμεηάδεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο ελνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο
Θαηαζηάζεηο.
Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 16 θαη ζην ΓΙΞ 38: «Γηεπθξηλίζεηο αλαθνξηθά κε Απνδεθηέο
Κεζόδνπο Απνζβέζεσλ» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ
01/01/2016)
Ρνλ Κάην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ ζην ΓΙΞ 16 θαη ζην ΓΙΞ 38. Ρν ΓΙΞ 16
θαη ην ΓΙΞ 38 θαζηεξψλνπλ ηηο αξρέο πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηληζηεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίνλ
αληηκεησπίδνληαη νη απνζβέζεηο ζηνλ ξπζκφ ηεο αλακελφκελεο αλάισζεο ησλ κειινληηθψλ νηθνλνκηθψλ
σθειεηψλ πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Ρν IASB έρεη δηεπθξηλίζεη φηη ε ρξήζε ησλ
κεζφδσλ πνπ βαζίδνληαη ζηα έζνδα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο απφζβεζεο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ δελ
είλαη θαηάιιειε, δηφηη ηα έζνδα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ κία δξαζηεξηφηεηα πνπ πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε
ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ γεληθά αληαλαθινχλ παξάγνληεο δηαθνξεηηθνχο απφ ηελ αλάισζε ησλ
κειινληηθψλ νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Νη ηξνπνπνηήζεηο δελ
έρνπλ επίδξαζε ζηηο ελνπνηεκέλεο θαη ηηο εηαηξηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο.
Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 16 θαη ζην ΓΙΞ 41: «Γεσξγία: Θαξπνθόξεο
(εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2016)

Φπηείεο»

Ρνλ Ηνχλην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ κέζσ ησλ νπνίσλ αιιάδεη ε
ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά γηα ηηο θαξπνθφξεο θπηείεο. Κε ηελ ηξνπνπνίεζε απηή, απνθαζίζηεθε φηη νη
θαξπνθφξεο θπηείεο, ζα πξέπεη λα ινγηζηηθνπνηνχληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο ηα ελζψκαηα πάγηα (ΓΙΞ
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16). Ππλεπψο, κε ηηο ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο νη θαξπνθφξεο θπηείεο εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ
ΓΙΞ 16, αληί ηνπ ΓΙΞ 41. Ζ παξαγσγή πνπ αλαπηχζζεηαη ζηηο θαξπνθφξεο θπηείεο παξακέλεη ζην πεδίν
εθαξκνγήο ηνπ ΓΙΞ 41. Νη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ επίδξαζε ζηηο ελνπνηεκέλεο θαη ηηο εηαηξηθέο
Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο.
Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 27: «Κέζνδνο ηεο Θαζαξήο Θέζεο ζε Αηνκηθέο Νηθνλνκηθέο
Θαηαζηάζεηο» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ
01/01/2016)
Ρνλ Αχγνπζην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ζην ΓΙΞ 27.
Κε ηηο ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο, κία νηθνλνκηθή νληφηεηα έρεη ηελ επηινγή λα αλαγλσξίζεη ηηο επελδχζεηο ηεο
ζε ζπγαηξηθέο, θνηλνπξαμίεο θαη ζπγγελείο βάζεη ηεο κεζφδνπ ηεο θαζαξήο ζέζεο ζηηο αηνκηθέο Νηθνλνκηθέο
Θαηαζηάζεηο ηεο, επηινγή ε νπνία έσο θαη ηελ έθδνζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηξνπνπνηήζεσλ, δελ ίζρπε. Νη
ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ επίδξαζε ζηηο ελνπνηεκέλεο θαη ηηο εηαηξηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο.
Δηήζηεο Βειηηώζεηο ησλ ΓΞΣΑ – Θύθινο 2012-2014 (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο
πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2016)
Ρνλ Πεπηέκβξην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε «Δηήζηεο Βειηηψζεηο ησλ ΓΞΣΑ - Θχθινο 20122014», ε νπνία απνηειείηαη απφ κία ζεηξά ηξνπνπνηήζεσλ ζε ηέζζεξα Ξξφηππα θαη απνηειεί κέξνο ηνπ
πξνγξάκκαηνο γηα ηηο εηήζηεο βειηηψζεηο ζηα ΓΞΣΑ. Νη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο
πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2016, αλ θαη νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο επηηξέπεηαη λα ηηο
εθαξκφζνπλ λσξίηεξα. Ρα ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφλ ηνλ θχθιν είλαη ηα εμήο: ΓΞΣΑ 5:
Αιιαγέο ζηηο κεζφδνπο δηάζεζεο, ΓΞΣΑ 7: Ππκβάζεηο πεξεζίαο θαη Δθαξκνγή ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ
ΓΞΣΑ 7 ζηηο ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ΓΙΞ 19: Δπηηφθην πξνεμφθιεζεο: ζέκα
ηνπηθήο αγνξάο, θαη ΓΙΞ 34: Γλσζηνπνηήζεηο πιεξνθνξηψλ ζηελ ελδηάκεζε νηθνλνκηθή αλαθνξά. Νη
ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ επίδξαζε ζηηο ελνπνηεκέλεο θαη ηηο εηαηξηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο.
Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 1: «Ξξσηνβνπιία Γλσζηνπνηήζεσλ» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο
πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2016)
Ρνλ Γεθέκβξην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ ζην ΓΙΞ 1. Νη ελ ιφγσ
ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ σο ζηφρν ηελ επίιπζε ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηηο πθηζηάκελεο απαηηήζεηο
παξνπζίαζεο θαη γλσζηνπνίεζεο, θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο ηθαλφηεηαο άζθεζεο θξίζεο απφ ηηο νηθνλνκηθέο
νληφηεηεο θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ. Νη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ επίδξαζε ζηηο
ελνπνηεκέλεο θαη ηηο εηαηξηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο.
Ρξνπνπνηήζεηο ζηα ΓΞΣΑ 10, ΓΞΣΑ 12 θαη ΓΙΞ 28: «Δπελδπηηθέο Νληόηεηεο:
Δθαξκόδνληαο ηελ Δμαίξεζε από ηελ Δλνπνίεζε» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ
μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2016)
Ρνλ Γεθέκβξην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ζηα ΓΞΣΑ
10, ΓΞΣΑ 12 θαη ΓΙΞ 28. Νη ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο εηζάγνπλ επεμεγήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο απαηηήζεηο
ινγηζηηθνπνίεζεο ησλ επελδπηηθψλ νληνηήησλ, ελψ παξέρνπλ εμαηξέζεηο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, νη
νπνίεο ζα κεηψζνπλ ηα θφζηε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθαξκνγή ησλ Ξξνηχπσλ. Νη ηξνπνπνηήζεηο δελ
έρνπλ επίδξαζε ζηηο ελνπνηεκέλεο θαη ηηο εηαηξηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο.
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3.2 Λέα Ξξόηππα, Γηεξκελείεο θαη Ρξνπνπνηήζεηο πθηζηάκελσλ Ξξνηύπσλ ηα νπνία δελ έρνπλ
αθόκα ηεζεί ζε ηζρύ ή δελ έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε
Ρα αθφινπζα λέα Ξξφηππα θαη ηξνπνπνηήζεηο Ξξνηχπσλ έρνπλ εθδνζεί απφ ην Ππκβνχιην Γηεζλψλ
Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ (IASB), αιιά είηε δελ έρνπλ αθφκε ηεζεί ζε ηζρχ είηε δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε.

ΓΞΣΑ 14 «Κεηαβαηηθνί Ινγαξηαζκνί Οπζκηδόκελσλ Γξαζηεξηνηήησλ» (εθαξκόδεηαη γηα
εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2016)
Ρνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ελφο λένπ Ξξνηχπνπ, ηνπ ΓΞΣΑ 14. Πθνπφο ηνπ
ελδηάκεζνπ απηνχ Ξξνηχπνπ είλαη ε ελίζρπζε ηεο ζπγθξηζηκφηεηαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ
ησλ νηθνλνκηθψλ νληνηήησλ πνπ έρνπλ ξπζκηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο. Πε πνιιέο ρψξεο, ππάξρνπλ θιάδνη
πνπ ππφθεηληαη ζε εηδηθή ξχζκηζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη θπβεξλεηηθέο αξρέο ξπζκίδνπλ ηελ παξνρή θαη
ηελ ηηκνιφγεζε ζπγθεθξηκέλσλ ηχπσλ δξαζηεξηνηήησλ ηδησηηθψλ νηθνλνκηθψλ νληνηήησλ. Ν Όκηινο ζα
εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο Νηθνλνκηθέο ηνπ Θαηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα
έρνπλ θακία. Ρα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ελ αλακνλή ηεο ηειηθήο
έθδνζεο ηνπ Ξξνηχπνπ.

ΓΞΣΑ 15 «Έζνδα από Ππκβάζεηο κε Ξειάηεο» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ
μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2018)
Ρνλ Κάην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ελφο λένπ Ξξνηχπνπ, ηνπ ΓΞΣΑ 15. Ρν ελ ιφγσ Ξξφηππν
είλαη πιήξσο ελαξκνληζκέλν κε ηηο απαηηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ ζχκθσλα κε ηηο
αξρέο ηφζν ησλ ΓΞΣΑ φζν θαη ησλ Ακεξηθαληθψλ Γεληθά Ξαξαδεθηψλ Ινγηζηηθψλ Αξρψλ (US GAAP). Νη
βαζηθέο αξρέο ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ην ελ ιφγσ Ξξφηππν είλαη ζπλεπείο κε ζεκαληηθφ κέξνο ηεο ηξέρνπζαο
πξαθηηθήο. Ρν λέν Ξξφηππν αλακέλεηαη λα βειηηψζεη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε, θαζηεξψλνληαο
έλα πην ηζρπξφ πιαίζην γηα ηελ επίιπζε ζεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ, εληζρχνληαο ηε ζπγθξηζηκφηεηα κεηαμχ
θιάδσλ θαη θεθαιαηαγνξψλ, παξέρνληαο πξφζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο θαη δηεπθξηλίδνληαο ηνλ ινγηζηηθφ
ρεηξηζκφ ηνπ θφζηνπο ησλ ζπκβάζεσλ. Ρν λέν Ξξφηππν έξρεηαη λα αληηθαηαζηήζεη ην ΓΙΞ 18 «Έζνδα»,
ην ΓΙΞ 11 «Θαηαζθεπαζηηθέο Ππκβάζεηο», θαζψο θαη νξηζκέλεο Γηεξκελείεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα έζνδα. Ν
Όκηινο ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο Νηθνλνκηθέο ηνπ Θαηαζηάζεηο, αλ θαη δελ
αλακέλεηαη λα έρνπλ θακία. Ρα αλσηέξσ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε κε εκεξνκελία
έλαξμεο ηζρχνο ηελ 01/01/2018.

ΓΞΣΑ 9 «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ
ή κεηά ηελ 01/01/2018)
Ρνλ Ηνχιην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ ηειηθή έθδνζε ηνπ ΓΞΣΑ 9. Νη βειηηψζεηο πνπ επέθεξε ην λέν
Ξξφηππν πεξηιακβάλνπλ ηε δεκηνπξγία ελφο ινγηθνχ κνληέινπ γηα ηελ ηαμηλφκεζε θαη ηελ επηκέηξεζε, έλα
εληαίν πξνλνεηηθφ κνληέιν γηα «αλακελφκελεο δεκηέο» απνκείσζεο, θαη επίζεο, κία νπζηαζηηθά
αλακνξθσκέλε πξνζέγγηζε γηα ηελ ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο. Ν Όκηινο ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ
παξαπάλσ ζηηο Νηθνλνκηθέο ηνπ Θαηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ θακία. Ρα αλσηέξσ έρνπλ
πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε κε εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηελ 01/01/2018.
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Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΞΣΑ 10 θαη ζην ΓΙΞ 28: «Ξσιήζεηο ή Δηζθνξέο Ξεξηνπζηαθώλ
Πηνηρείσλ κεηαμύ ελόο Δπελδπηή θαη ηεο Ππγγελνύο ή ηεο Θνηλνπξαμίαο ηνπ» (ην IASB
αλέβαιε επ’ αόξηζηνλ ηελ έλαξμε ηζρύνο ησλ ελ ιόγσ ηξνπνπνηήζεσλ)
Ρνλ Πεπηέκβξην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ζην ΓΞΣΑ
10 θαη ζην ΓΙΞ 28. Πθνπφο ησλ ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεσλ είλαη ε αληηκεηψπηζε κίαο αλαγλσξηζκέλεο
αζπλέπεηαο κεηαμχ ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ΓΞΣΑ 10 θαη απηψλ ηνπ ΓΙΞ 28, ζρεηηθά κε ηνλ ρεηξηζκφ ηεο
πψιεζεο ή εηζθνξάο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κεηαμχ ελφο επελδπηή θαη ηεο ζπγγελνχο ή ηεο θνηλνπξαμίαο
ηνπ. Ρνλ Γεθέκβξην ηνπ 2015, ην IASB αλέβαιε επ’ αφξηζηνλ ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ ελ ιφγσ
ηξνπνπνηήζεσλ, ελ αλακνλή ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ ζρεηηθά κε ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ
βάζεη ηεο κεζφδνπ ηεο θαζαξήο ζέζεο. Ν Όκηινο ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο
Νηθνλνκηθέο ηνπ Θαηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ θακία. Ρα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
ΓΞΣΑ 16 «Κηζζώζεηο» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ
01/01/2019)
Ρνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2016, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ελφο λένπ Ξξνηχπνπ, ηνπ ΓΞΣΑ 16. Πθνπφο ηνπ
έξγνπ ηνπ IASB ήηαλ ε αλάπηπμε ελφο λένπ Ξξνηχπνπ γηα κηζζψζεηο πνπ θαζνξίδεη ηηο αξρέο ηηο νπνίεο
εθαξκφδνπλ θαη ηα δχν κέξε ζε κία ζχκβαζε - δειαδή θαη ν πειάηεο («ν κηζζσηήο») θαη ν πξνκεζεπηήο
(«ν εθκηζζσηήο») - γηα ηελ παξνρή ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηηο κηζζψζεηο θαηά ηξφπν πνπ απεηθνλίδεη
πηζηά απηέο ηηο ζπλαιιαγέο. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζθνπνχ, ν κηζζσηήο ζα πξέπεη λα αλαγλσξίζεη ηα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηε κίζζσζε. Ν Όκηινο ζα εμεηάζεη ηελ
επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο Νηθνλνκηθέο ηνπ Θαηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ θακία. Ρα
αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.

Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 12: «Αλαγλώξηζε Αλαβαιιόκελεο Φνξνινγηθήο Απαίηεζεο γηα κε
Ξξαγκαηνπνηεζείζεο Εεκηέο» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά
ηελ 01/01/2017)
Ρνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2016, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ζην ΓΙΞ 12.
Πθνπφο ησλ ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεσλ είλαη λα απνζαθεληζηεί ν ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο ησλ αλαβαιιφκελσλ
θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ γηα ηηο κε πξαγκαηνπνηεζείζεο δεκηέο απφ ρξεσζηηθνχο ηίηινπο πνπ επηκεηξψληαη
ζηελ εχινγε αμία. Ν Όκηινο ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο Νηθνλνκηθέο ηνπ
Θαηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ θακία. (λα πξνζαξκνζηεί ζηνλ θάζε Όκηιν/Δηαηξία). Ρα
αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 7: «Ξξσηνβνπιία Γλσζηνπνηήζεσλ» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο
πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2017)
Ρνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2016, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ζην ΓΙΞ 7.
Πθνπφο ησλ ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεσλ είλαη λα θαηαζηεί εθηθηφ γηα ηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ λα αμηνινγνχλ ηηο κεηαβνιέο ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο
δξαζηεξηφηεηεο. Νη ηξνπνπνηήζεηο απαηηνχλ απφ ηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο λα παξέρνπλ γλσζηνπνηήζεηο, νη
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νπνίεο ζα θαζηζηνχλ εθηθηφ ζηνπο επελδπηέο λα αμηνινγνχλ ηηο κεηαβνιέο ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηαβνιψλ πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηακεηαθέο ξνέο, θαζψο θαη ησλ κε ηακεηαθψλ κεηαβνιψλ. Ν Όκηινο ζα εμεηάζεη ηελ
επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο Νηθνλνκηθέο ηνπ Θαηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ θακία. Ρα
αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Γηεπθξηλίζεηο ζην ΓΞΣΑ 15 «Έζνδα από Ππκβάζεηο κε Ξειάηεο» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο
πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2018)
Ρνλ Απξίιην ηνπ 2016, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε δηεπθξηλίζεσλ ζην ΓΞΣΑ 15. Νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ
ΓΞΣΑ 15 δελ κεηαβάιινπλ ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ Ξξνηχπνπ, αιιά παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο σο πξνο ηελ
εθαξκνγή ησλ ελ ιφγσ αξρψλ. Νη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αλαγλσξίδεηαη κία
δέζκεπζε εθηέιεζεο ζε κία ζχκβαζε, πψο πξνζδηνξίδεηαη αλ κία νηθνλνκηθή νληφηεηα απνηειεί ηνλ εληνιέα
ή ηνλ εληνινδφρν, θαη πψο πξνζδηνξίδεηαη αλ ην έζνδν απφ ηε ρνξήγεζε κίαο άδεηαο ζα πξέπεη λα
αλαγλσξηζηεί ζε κία ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή ή κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Ν Όκηινο ζα εμεηάζεη ηελ
επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο Νηθνλνκηθέο ηνπ Θαηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ θακία. Ρα
αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Ρξνπνπνίεζε

ζην

ΓΞΣΑ

2:

«Ραμηλόκεζε

θαη

Δπηκέηξεζε

Ππλαιιαγώλ

Ξιεξσκήο

βαζηδόκελσλ ζε Ππκκεηνρηθνύο Ρίηινπο» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ
ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2018)
Ρνλ Ηνχλην ηνπ 2016, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνίεζεο πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ζην ΓΞΣΑ 2.
Πθνπφο ηεο ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζεο είλαη λα παξάζρεη δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ
ζπγθεθξηκέλσλ ηχπσλ ζπλαιιαγψλ πιεξσκήο βαζηδφκελσλ ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο. Ξην ζπγθεθξηκέλα, ε
ηξνπνπνίεζε εηζάγεη ηηο απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ηεο επίδξαζεο ησλ πξνυπνζέζεσλ
θαηνρχξσζεο θαη κε θαηνρχξσζεο ζηελ επηκέηξεζε ησλ πιεξσκψλ βαζηδφκελσλ ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο
πνπ δηαθαλνλίδνληαη κε κεηξεηά, ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ ζπλαιιαγψλ πιεξσκψλ βαζηδφκελσλ ζε
ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο πνπ θέξνπλ έλα ραξαθηεξηζηηθφ δηαθαλνληζκνχ ζε ζπκςεθηζηηθή βάζε γηα
ππνρξέσζε παξαθξάηεζεο θφξνπ, θαζψο θαη κία ηξνπνπνίεζε ζηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο κίαο
πιεξσκήο βαζηδφκελεο ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο, ε νπνία κεηαβάιιεη ηελ ηαμηλφκεζε ηεο ζπλαιιαγήο απφ
δηαθαλνληδφκελε κε κεηξεηά ζε δηαθαλνληδφκελε κε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο. Ν Όκηινο ζα εμεηάζεη ηελ
επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο Νηθνλνκηθέο ηνπ Θαηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ θακία. Ρα
αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΞΣΑ 4: «Δθαξκνγή ηνπ ΓΞΣΑ 9 Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα ζε
ζπλδπαζκό κε ην ΓΞΣΑ 4 Αζθαιηζηηθέο Ππκβάζεηο» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο
πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2018)
Ρνλ Πεπηέκβξην ηνπ 2016, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ ζην ΓΞΣΑ 4. Πθνπφο ησλ ελ ιφγσ
ηξνπνπνηήζεσλ είλαη λα πξνζδηνξηζηεί ν ρεηξηζκφο ησλ πξνζσξηλψλ ινγηζηηθψλ επηδξάζεσλ ιφγσ ηεο
δηαθνξεηηθήο εκεξνκελίαο έλαξμεο ηζρχνο ηνπ ΓΞΣΑ 9 Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα θαη ηνπ ππφ έθδνζε
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Ξξνηχπνπ γηα ηηο αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο. Νη ηξνπνπνηήζεηο ζηηο πθηζηάκελεο απαηηήζεηο ηνπ ΓΞΣΑ 4
επηηξέπνπλ ζηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο ησλ νπνίσλ νη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ζπλδένληαη κε αζθάιηζε λα
αλαβάιινπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ ΓΞΣΑ 9 έσο ην 2021 («πξνζσξηλή απαιιαγή»), θαη επηηξέπνπλ ζε φινπο
ηνπο εθδφηεο αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ λα αλαγλσξίζνπλ ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα, αληί ζηα θέξδε ή ζηηο
δεκηέο, ηε κεηαβιεηφηεηα πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςεη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ΓΞΣΑ 9 πξηλ ηελ έθδνζε ηνπ
λένπ Ξξνηχπνπ γηα ηηο αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο («πξνζέγγηζε επηθάιπςεο»). Ν Όκηινο ζα εμεηάζεη ηελ
επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο Νηθνλνκηθέο ηνπ Θαηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ θακία. Ρα
αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Δηήζηεο Βειηηώζεηο ησλ ΓΞΣΑ – Θύθινο 2014-2016 (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο
πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2017 θαη 01/01/2018)
Ρνλ Γεθέκβξην ηνπ 2016, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε «Δηήζηεο Βειηηψζεηο ησλ ΓΞΣΑ – Θχθινο 20142016», ε νπνία απνηειείηαη απφ κία ζεηξά ηξνπνπνηήζεσλ ζε νξηζκέλα Ξξφηππα θαη απνηειεί κέξνο ηνπ
πξνγξάκκαηνο γηα ηηο εηήζηεο βειηηψζεηο ζηα ΓΞΣΑ. Νη ηξνπνπνηήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θχθιν
απηφλ είλαη νη εμήο: ΓΞΣΑ 12: Απνζαθήληζε ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ Ξξνηχπνπ, ΓΞΣΑ 1: Γηαγξαθή ησλ
βξαρππξφζεζκσλ εμαηξέζεσλ γηα ηνπο πηνζεηνχληεο γηα πξψηε θνξά ηα ΓΞΣΑ, ΓΙΞ 28: Δπηκέηξεζε κίαο
ζπγγελνχο ή κίαο θνηλνπξαμίαο ζηελ εχινγε αμία. Νη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο
πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2017 φζνλ αθνξά ζην ΓΞΣΑ 12, θαη ηελ ή κεηά ηελ 1ε
Ηαλνπαξίνπ 2018 φζνλ αθνξά ζηα ΓΞΣΑ 1 θαη ΓΙΞ 28. Ν Όκηινο ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ
παξαπάλσ ζηηο Νηθνλνκηθέο ηνπ Θαηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ θακία. Ρα αλσηέξσ δελ έρνπλ
πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
ΔΓΓΞΣΑ 22 «Ππλαιιαγέο ζε Μέλν Λόκηζκα θαη Ξξνθαηαβιεηέν Αληάιιαγκα» (εθαξκόδεηαη
γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2018)
Ρνλ Γεθέκβξην ηνπ 2016, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε κίαο λέαο Γηεξκελείαο, ηεο ΔΓΓΞΣΑ 22. Ζ ελ ιφγσ
Γηεξκελεία πεξηιακβάλεη ηηο απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία πνπ ζα πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηελ παξνπζίαζε ζπλαιιαγψλ ζε μέλν λφκηζκα (π.ρ. ζπλαιιαγέο εζφδσλ) φηαλ έρεη
ιεθζεί ή δνζεί πιεξσκή πξνθαηαβνιηθά. Ν Όκηινο ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο
Νηθνλνκηθέο ηνπ Θαηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ θακία. Ρα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.

Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 40: «Κεηαθνξέο Δπελδύζεσλ ζε Αθίλεηα από ή ζε άιιεο
θαηεγνξίεο» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ
01/01/2018)
Ρνλ Γεθέκβξην ηνπ 2016, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ζην ΓΙΞ 40.
Πθνπφο ησλ ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεσλ είλαη λα εληζρπζεί ε αξρή γηα ηηο κεηαθνξέο απφ, ή ζε επελδχζεηο ζε
αθίλεηα, ψζηε λα θαζνξηζηεί φηη (α) κία κεηαβίβαζε απφ, ή ζε επελδχζεηο ζε αθίλεηα ζα πξέπεη λα
πξαγκαηνπνηείηαη κφλν εθφζνλ ππάξρεη κεηαβνιή ζηε ρξήζε ηνπ αθηλήηνπ, θαη (β) κία ηέηνηα κεηαβνιή ζηε
ρξήζε ηνπ αθηλήηνπ ζα πεξηειάκβαλε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θαηά πνζφλ ην ελ ιφγσ αθίλεην πιεξνί ηα
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θξηηήξηα ηαμηλφκεζήο ηνπ σο επελδπηηθφ αθίλεην. Ζ ελ ιφγσ κεηαβνιή ζηε ρξήζε ζα πξέπεη λα
ππνζηεξίδεηαη απφ ζρεηηθή ηεθκεξίσζε /απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Ν Όκηινο ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ
ησλ παξαπάλσ ζηηο Νηθνλνκηθέο ηνπ Θαηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ θακία. Ρα αλσηέξσ δελ
έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
3.3 Πεκαληηθέο ινγηζηηθέο θξίζεηο, εθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο
Ζ πξνεηνηκαζία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο
Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ) απαηηεί απφ ηε δηνίθεζε ην ζρεκαηηζκφ θξίζεσλ, εθηηκήζεσλ θαη παξαδνρψλ νη νπνίεο
επεξεάδνπλ ηα πνζά ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ, φπσο επίζεο θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ
ελδερφκελσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ,
θαζψο θαη ηα παξνπζηαδφκελα πνζά εζφδσλ θαη εμφδσλ θαηά ηεο παξνπζηαδφκελεο πεξηφδνπ. Ρα
πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ απηά ηα νπνία έρνπλ εθηηκεζεί. Νη εθηηκήζεηο θαη νη
θξίζεηο βαζίδνληαη ζηελ εκπεηξία ηνπ παξειζφληνο θαη ζε άιινπο παξάγνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη
ησλ πξνζδνθηψλ γηα κειινληηθά γεγνλφηα ηα νπνία ζεσξνχληαη ινγηθά ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο, ελψ
επαλαμηνινγνχληαη ζπλερψο κε ηε ρξεζηκνπνίεζε φισλ ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ.
3.3.1 Θξίζεηο
Θαηά ηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ ε δηνίθεζε ηνπ Νκίινπ ρξεζηκνπνηψληαο σο βάζε
ηελ πιεξέζηεξε πιεξνθφξεζε πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο εθαξκφδεη ηελ θξίζε ηεο κε γλψκνλα ηε γλψζε
ηεο γηα ηνλ Όκηιν αιιά θαη ηεο αγνξάο ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη. Κεηαγελέζηεξεο πηζαλέο αιιαγέο ζηηο
ππάξρνπζεο ζπλζήθεο ιακβάλνληαη ππφςε πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηεί ε θαηάιιειε ινγηζηηθή πνιηηηθή. Νη
θξίζεηο ηεο δηνίθεζεο αλαθνξηθά κε ηε δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ ζε φηη αθνξά ηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο
ζπλνςίδνληαη ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο ζηνηρείσλ:



Θαηεγνξηνπνίεζε ησλ επελδύζεσλ

Ζ δηνίθεζε απνθαζίδεη θαηά ηελ απφθηεζε κίαο επέλδπζεο, εάλ απηή ζα θαηεγνξηνπνηεζεί σο
δηαθξαηνχκελε κέρξη ηελ ιήμε, θαηερφκελε γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο, απνηηκψκελε ζηελ εχινγε αμία κέζσ
ησλ απνηειεζκάησλ, ή δηαζέζηκε πξνο πψιεζε. Γηα απηέο πνπ είλαη δηαθξαηνχκελεο κέρξη ηε ιήμε, ε
δηνίθεζε εμεηάδεη εάλ πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα πνπ νξίδεη ην ΓΙΞ 39 θαη ζπγθεθξηκέλα ν Όκηινο έρεη ηελ
πξφζεζε θαη ηελ ηθαλφηεηα λα ηηο θξαηήζεη έσο ηε ιήμε ηνπο. Ν Όκηινο θαηεγνξηνπνηεί ηηο επελδχζεηο σο
θαηερφκελεο

γηα

εκπνξηθνχο

ζθνπνχο

εάλ

απηέο

έρνπλ

απνθηεζεί

θπξίσο

γηα

ηε

δεκηνπξγία

βξαρππξφζεζκνπ θέξδνπο. Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ επελδχζεσλ σο απνηηκψκελεο ζηελ εχινγε αμία κέζσ
ησλ απνηειεζκάησλ εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν κε βάζε ηνλ νπνίν ε δηνίθεζε παξαθνινπζεί ηελ απφδνζε
ησλ επελδχζεσλ απηψλ. Όηαλ δελ θαηεγνξηνπνηνχληαη σο θαηερφκελεο γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο αιιά
ππάξρνπλ δηαζέζηκεο θαη αμηφπηζηεο εχινγεο αμίεο θαη νη κεηαβνιέο ζηηο εχινγεο αμίεο πεξηιακβάλνληαη ζην
θέξδνο ή ζηε δεκηά ζηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ απνηειεζκάησλ, ηφηε θαηεγνξηνπνηνχληαη σο απνηηκψκελεο
ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ. Όιεο νη ινηπέο επελδχζεηο θαηεγνξηνπνηνχληαη σο
δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε.
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Απαμίσζε ησλ απνζεκάησλ

Νη θξίζεηο θαη νη γλψζεηο ηεο δηνίθεζεο αλαθνξηθά κε ηελ απαμίσζε ή φρη ηνπ ππνινίπνπ ησλ απνζεκάησλ
ππφθεηηαη ηφζν ζε ππνθεηκεληθά (θξίζε ζε φηη αθνξά ηε ρξήζε ηνπ απνζέκαηνο) φζν θαη ζε αληηθεηκεληθά
θξηηήξηα (θπζηθή θαηαιιειφηεηα ηνπ απνζέκαηνο).


Αλαθηεζηκόηεηα ησλ απαηηήζεσλ

Ζ Γηνίθεζε εμεηάδεη θαη’ έηνο ηελ αλαθηεζηκφηεηα ησλ θνλδπιίσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο εηζπξαθηένπο
ινγαξηαζκνχο, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε εμσηεξηθή πιεξνθφξεζε, (βάζεηο δεδνκέλσλ αμηνιφγεζεο
πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο πειαηψλ, λνκηθνί θιπ.) πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη γηα ηελ αλαθηεζηκφηεηα ησλ
θνλδπιίσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο εηζπξαθηένπο ινγαξηαζκνχο, γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππνινίπσλ σο
επηζθαιή θαη ηελ επηκέηξεζε ηπρφλ απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο.


Θαηά πόζν κηα κίζζσζε πνπ ζπλάπηεηαη κε έλαλ εθκηζζσηή θαηαηάζζεηαη σο
ιεηηνπξγηθή ή ρξεκαηνδνηηθή

Ζ αμηνιφγεζε ηέηνησλ ζπκβάζεσλ δελ ελαπφθεηηαη κφλν ζηνλ έιεγρν ηνπ ηχπνπ πνπ ηε δηέπεη αιιά θπξίσο
ζηελ αμηνιφγεζε ηεο νπζίαο ηεο ζπλαιιαγήο. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο νπζίαο ηεο ζπλαιιαγήο ιακβάλνληαη
ππφςε γεγνλφηα φπσο ν ρξφλνο ηεο κίζζσζεο, ε ππνιεηπφκελε εχινγε αμία ηνπ παγίνπ θαη δηάθνξνη άιινη
παξάγνληεο.


Έιεγρνη απνκείσζεο ζπκκεηνρώλ

Ν Όκηινο δηελεξγεί ζρεηηθφ έιεγρν απνκείσζεο ησλ ζπκκεηνρψλ ζε ζπγαηξηθέο / ζπγγελείο εηαηξίεο φπνπ
ππάξρνπλ ζρεηηθέο ελδείμεηο. Ξξνθεηκέλνπ λα γίλεη ν έιεγρνο απνκείσζεο γίλεηαη πξνζδηνξηζκφο ηεο αμίαο
ρξήζεο (value in use) ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο ηακεηαθψλ ξνψλ (ηηο νπνίεο απνηεινχλ ε θάζε ζπγαηξηθή ή
ζπγγελήο).
3.3.2 Δθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο
Ππγθεθξηκέλα πνζά ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ή επεξεάδνπλ ηηο νηθνλνκηθέο καο θαηαζηάζεηο θαζψο θαη ηηο
ζρεηηθέο γλσζηνπνηήζεηο εθηηκψληαη, απαηηψληαο απφ εκάο λα ζρεκαηίδνπκε ππνζέζεηο ζρεηηθά κε αμίεο ή
ζπλζήθεο νη νπνίεο δελ είλαη δπλαηφλ λα είλαη γλσζηέο κε βεβαηφηεηα θαηά ηελ πεξίνδν ζχληαμεο ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Κία ινγηζηηθή εθηίκεζε ζεσξείηαη ζεκαληηθή φηαλ είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ
εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ Νκίινπ θαη ηα απνηειέζκαηα θαη απαηηεί ηηο πην δχζθνιεο,
ππνθεηκεληθέο ή πεξίπινθεο θξίζεηο ηεο δηνίθεζεο, ζπρλά σο απνηέιεζκα ηεο αλάγθεο γηα ζρεκαηηζκφ
εθηηκήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ππνζέζεσλ νη νπνίεο είλαη αβέβαηεο. Ν Όκηινο αμηνινγεί ηέηνηεο
εθηηκήζεηο ζε ζπλερή βάζε, βαζηδφκελνο ζηα απνηειέζκαηα ηνπ παξειζφληνο θαη ζηελ εκπεηξία, ζε
ζπζθέςεηο κε εηδηθνχο, ζε ηάζεηο θαη ζε άιιεο κεζφδνπο νη νπνίεο ζεσξνχληαη ινγηθέο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο
ζπλζήθεο, φπσο επίζεο θαη ηηο πξνβιέςεηο καο ζρεηηθά κε ην πψο απηά ελδέρεηαη λα αιιάμνπλ ζην κέιινλ.
Δπίζεο, ζηε ζεκείσζε 4 «Πχλνςε ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ», γίλεηαη αλαθνξά ζηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ
έρνπλ επηιερζεί απφ ηηο πξνηεηλφκελεο απνδεθηέο ελαιιαθηηθέο.
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Δθηηκώκελε απνκείσζε ππεξαμίαο

Ν Όκηινο δηελεξγεί ζε εηήζηα βάζε έιεγρν γηα ηπρφλ απνκείσζε ηεο ππεξαμίαο θαη ελδηάκεζα, φηαλ ηα
γεγνλφηα ή νη ζπλζήθεο θαζηζηνχλ πηζαλή ηελ χπαξμε απνκείσζεο (π.ρ. κία ζεκαληηθή δπζκελήο αιιαγή
ζην εηαηξηθφ θιίκα ή κία απφθαζε γηα πψιεζε ή δηάζεζε κηαο κνλάδαο). Ν θαζνξηζκφο ηεο χπαξμεο
απνκείσζεο απαηηεί ηελ απνηίκεζε ηεο αληίζηνηρεο κνλάδαο ε νπνία εθηηκάηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν
ηεο πξνεμφθιεζεο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ. Όηαλ απηφ θξίλεηαη δηαζέζηκν θαη απαξαίηεην, ρξεζηκνπνηνχληαη
ζρεηηθνί ζπληειεζηέο πνιιαπιαζηαζκνχ ηεο αγνξάο, πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαησζνχλ ηα απνηειέζκαηα απφ
ηηο πξνεμνθιεκέλεο ηακεηαθέο ξνέο. Δθαξκφδνληαο απηή ηε κεζνδνινγία, ν Όκηινο βαζίδεηαη ζε κία ζεηξά
απφ παξάγνληεο, ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη ηα πξαγκαηηθά ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα, ηα κειινληηθά
εηαηξηθά ζρέδηα, νη νηθνλνκηθέο πξνεθηάζεηο θαη ηα δεδνκέλα ηεο αγνξάο. Πηελ πεξίπησζε πνπ απφ απηή ηελ
αλάιπζε πξνθχπηεη απνκείσζε ηεο ππεξαμίαο, ηφηε ε κέηξεζε ηεο απνκείσζεο απαηηεί εθηίκεζε ηεο
εχινγεο αμίαο γηα θάζε αλαγλσξηδφκελν ελζψκαην ή άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Πε απηήλ ηελ πεξίπησζε,
ρξεζηκνπνηείηαη ε πξνζέγγηζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ε νπνία αλαθέξεηαη αλσηέξσ απφ αλεμάξηεηνπο
εθηηκεηέο, φπνπ θξίλεηαη θαηάιιειν.
Ν Όκηινο εηεζίσο δηελεξγεί έιεγρν γηα απνκείσζε ηεο ππεξαμίαο. Ρα αλαθηήζηκα πνζά ησλ κνλάδσλ
δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ έρνπλ θαζνξηζηεί βαζηδφκελα ζε ππνινγηζκνχο ηεο αμίαο ζε ρξήζε. Απηνί νη
ππνινγηζκνί απαηηνχλ ηε ρξήζε εθηηκήζεσλ.


Δθηίκεζε απνκείσζεο

Ν Όκηινο ειέγρεη εηεζίσο ελδείμεηο γηα πηζαλή απνκείσζε ελζψκαησλ ή άιισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Ζ
κέηξεζε ηεο απνκείσζεο απαηηεί εθηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο γηα θάζε αλαγλσξηδφκελν ελζψκαην ή
πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Πε απηή ηελ πεξίπησζε, ρξεζηκνπνηείηαη ε πξνζέγγηζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ή
εθηίκεζε απφ αλεμάξηεηνπο εθηηκεηέο φπνπ θξίλεηαη θαηάιιειν.
Δπηπιένλ, εηεζίσο ειέγρνληαη γηα ηπρφλ απνκείσζε άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε θαζνξηζκέλεο σθέιηκεο
δσέο θαη ππνθείκελα ζε απφζβεζε ζπγθξίλνληαο ηε ινγηζηηθή αμία κε ην άζξνηζκα ησλ κε
πξνεμνθινχκελσλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ αλακέλεηαη λα δεκηνπξγεζνχλ απφ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν.


Υθέιηκεο δσέο απνζβέζηκσλ ζηνηρείσλ

Ν Όκηινο απνηηκά ηα αθίλεηά ηνπ ζε εχινγεο αμίεο θαη εθηηκά ηελ σθέιηκε δσή ηνπο. Κε βάζε απηέο ηηο
εθηηκήζεηο πξνζδηνξίδνληαη θαη νη ζπληειεζηέο απφζβεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ην πνζφ ησλ
απνζβέζεσλ πνπ αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο. Ζ κεηαβνιή ησλ εθηηκήζεσλ απηψλ πηζαλά
ζα πξνθαιέζεη αιιαγέο θαη ζηα πνζά ησλ απνζβέζεσλ πνπ ζα επηβαξχλνπλ θαη ηα αληίζηνηρα
απνηειέζκαηα ησλ αληίζηνηρσλ ρξήζεσλ.


Ξξνβιέςεηο

Νη επηζθαιείο ινγαξηαζκνί απεηθνλίδνληαη κε ηα πνζά ηα νπνία είλαη πηζαλφλ λα αλαθηεζνχλ. Νη εθηηκήζεηο
γηα ηα πνζά πνπ αλακέλεηαη λα αλαθηεζνχλ πξνθχπηνπλ θαηφπηλ αλάιπζεο θαζψο θαη απφ ηελ εκπεηξία ηνπ
νκίινπ ζρεηηθά κε ηελ πηζαλφηεηα επηζθαιεηψλ ησλ πειαηψλ. Κφιηο γίλεη γλσζηφο φηη έλαο ζπγθεθξηκέλνο
ινγαξηαζκφο ππφθεηηαη ζε κεγαιχηεξν θίλδπλν ηνπ ζπλήζνπο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ (π.ρ. ρακειή
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πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα πειάηε, δηαθσλία ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε ή ην πνζφ ηεο απαίηεζεο, θηι), ν
ινγαξηαζκφο αλαιχεηαη θαη θαηφπηλ θαηαγξάθεηαη σο επηζθάιεηα εάλ νη ζπλζήθεο ππνδειψλνπλ φηη ε
απαίηεζε είλαη αλείζπξαθηε.


Αλαγλώξηζε εζόδσλ από θαηαζθεπαζηηθά ζπκβόιαηα

Ν ρεηξηζκφο ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ κίαο θαηαζθεπαζηηθήο ζχκβαζεο, εμαξηάηαη απφ εάλ ην ηειηθφ
απνηέιεζκα απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ έξγνπ κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα (θαη αλακέλεηαη λα
απνθέξεη θέξδνο ζηνλ θαηαζθεπαζηή ή ην απνηέιεζκα απφ ηελ εθηέιεζε είλαη δεκηνγφλν). Όηαλ ην
απνηέιεζκα ελφο ζπκβνιαίνπ έξγνπ κπνξεί λα εθηηκεζεί κε αμηνπηζηία, ηφηε ηα έζνδα θαη ηα έμνδα ηνπ
ζπκβνιαίνπ αλαγλσξίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζπκβνιαίνπ, αληίζηνηρα, σο έζνδν θαη έμνδν. Ν Όκηινο
ρξεζηκνπνηεί ηε κέζνδν ηεο πνζνζηηαίαο νινθιήξσζεο γηα λα θαζνξίζεη ην θαηάιιειν πνζφ εζφδνπ θαη
εμφδνπ πνπ ζα αλαγλσξίζεη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν. Ρν ζηάδην νινθιήξσζεο κεηξάηαη κε βάζε ην
ζπκβαηηθφ θφζηνο πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ ζε ζρέζε κε ην
ζπλνιηθφ εθηηκψκελν θφζηνο θαηαζθεπή θάζε έξγνπ. Νη ζσξεπηηθέο επηδξάζεηο ησλ αλαζεσξήζεσλ /
επαλεθηηκήζεσλ ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηδφκελνπ θφζηνπο ησλ έξγσλ θαη ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ
ηηκήκαηνο (αλαγλψξηζε ππεξζπκβαηηθψλ εξγαζηψλ), θαηαρσξνχληαη ζηηο ρξήζεηο θαηά ηηο νπνίεο
πξνθχπηνπλ νη ζρεηηθέο αλαζεσξήζεηο. Ρν ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκέλν θφζηνο θαη ην ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ
ηίκεκα ησλ έξγσλ πξνθχπηνπλ θαηφπηλ εθηηκεηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη επαλεθηηκψληαη θαη αλαζεσξνχληαη ζε
θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. Απαηηνχληαη ζπλεπψο, ζεκαληηθέο εθηηκήζεηο ηεο δηνίθεζεο, αλαθνξηθά κε ην
κηθηφ απνηέιεζκα κε ην νπνίν ζα εθηειείηαη ε εθάζηνηε εθηεινχκελε θαηαζθεπαζηηθή ζχκβαζε (εθηηκψκελν
θφζηνο εθηέιεζεο).
 Φόξνη εηζνδήκαηνο
Ν Όκηινο θαη ε Δηαηξεία ππφθεηηαη ζε θφξν εηζνδήκαηνο ζε πνιπάξηζκεο θνξνινγηθέο δηθαηνδνζίεο.
Πεκαληηθέο εθηηκήζεηο απαηηνχληαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πξφβιεςεο γηα θφξνπο εηζνδήκαηνο. πάξρνπλ
πνιιέο ζπλαιιαγέο θαη ππνινγηζκνί γηα ηνπο νπνίνπο ν αθξηβήο θαζνξηζκφο ηνπ θφξνπ είλαη αβέβαηνο θαηά
ηε ζπλήζε πνξεία ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο. Ν Όκηινο θαη ε Δηαηξεία, βαζηδφκελνη ζε εθηηκήζεηο
ηνπ θαηά πφζν ζα νθείινληαη επηπιένλ θφξνη αλαγλσξίδνπλ ππνρξεψζεηο γηα αλακελφκελα ζέκαηα
θνξνινγηθνχ ειέγρνπ.


Δλδερόκελα γεγνλόηα

Ν Όκηινο εκπιέθεηαη ζε δηθαζηηθέο δηεθδηθήζεηο θαη απνδεκηψζεηο θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ησλ εξγαζηψλ
ηνπ. Ζ δηνίθεζε θξίλεη φηη νπνηνηδήπνηε δηαθαλνληζκνί γηα επίδηθεο ππνζέζεηο δε ζα επεξέαδαλ ζεκαληηθά
ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2016, βάζεη ζηνηρείσλ απφ ηε Λνκηθή
πεξεζία ηνπ Νκίινπ. Ξαξφια απηά, ν θαζνξηζκφο ησλ ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο
δηθαζηηθέο δηεθδηθήζεηο θαη ηηο απαηηήζεηο είλαη κία πνιχπινθε δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη θξίζεηο ζρεηηθά
κε ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο θαη ηηο δηεξκελείεο ζρεηηθά κε ηνπο λφκνπο θαη ηνπο θαλνληζκνχο. Κεηαβνιέο ζηηο
θξίζεηο ή ζηηο δηεξκελείεο είλαη πηζαλφ λα νδεγήζνπλ ζε κία αχμεζε ή κία κείσζε ησλ ελδερφκελσλ
ππνρξεψζεσλ ηνπ Νκίινπ ζην κέιινλ.
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Δύινγε αμία ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ

Ζ δηνίθεζε ρξεζηκνπνηεί ηερληθέο απνηίκεζεο ηεο εχινγεο αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ φπνπ δελ
είλαη δηαζέζηκεο ηηκέο απφ ελεξγφ αγνξά. Ιεπηνκέξεηεο ησλ παξαδνρψλ νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη
αλαιχνληαη ζηηο ζεκεηψζεηο νη νπνίεο αθνξνχλ ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ
ηερληθψλ απνηίκεζεο, ε δηνίθεζε ρξεζηκνπνηεί εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο νη νπνίεο είλαη φζν ην δπλαηφ πην
πηζαλά, ζπλεπείο κε ηηο ππάξρνπζεο πιεξνθνξίεο φπνπ νη ζπκκεηέρνληεο ζα ρξεζηκνπνηνχζαλ ψζηε λα
απνηηκήζνπλ έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν. Όπνπ νη πιεξνθνξίεο απηέο δελ ππάξρνπλ, ε δηνίθεζε
ρξεζηκνπνηεί ηηο θαιχηεξεο δπλαηέο εθηηκήζεηο γηα ηηο παξαδνρέο νη νπνίεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ.
4. Πύλνςε ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ
Νη ζεκαληηθέο ινγηζηηθέο αξρέο, βάζεη ησλ νπνίσλ ζπληάζζνληαη νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη
ηηο νπνίεο ζπζηεκαηηθά εθαξκφδεη ν Όκηινο θαη ε Δηαηξεία ζπλνςίδνληαη παξαθάησ.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φπσο αλαθέξζεθε αλαιπηηθφηεξα αλσηέξσ ζηελ παξάγξαθν 3.3 φηη ρξεζηκνπνηνχληαη
ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο ζηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ξαξά ην γεγνλφο φηη
απηέο νη εθηηκήζεηο βαζίδνληαη ζηελ θαιχηεξε γλψζε ηεο δηνίθεζεο ζρεηηθά κε ηα ηξέρνληα γεγνλφηα θαη
ελέξγεηεο, ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα είλαη πηζαλφ λα δηαθέξνπλ ηειηθά απφ απηά ηα νπνία έρνπλ
εθηηκεζεί.
4.1 Δλνπνίεζε
Θπγαηξηθέο: Δίλαη φιεο νη εηαηξείεο πνπ δηνηθνχληαη θαη ειέγρνληαη, άµεζα ή έµµεζα, απφ άιιε Δηαηξεία
(κεηξηθή), είηε µέζσ ηεο θαηνρήο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο ζηελ νπνία έγηλε ε επέλδπζε,
είηε µέζσ ηεο εμάξηεζή ηεο απφ ηελ ηερλνγλσζία πνπ ηεο παξέρεη ν Όµηινο. Γειαδή, ζπγαηξηθέο είλαη νη
επηρεηξήζεηο πάλσ ζηηο νπνίεο αζθείηαη έιεγρνο απφ ηελ κεηξηθή. Ζ Δηαηξεία απνθηά θαη αζθεί έιεγρν κέζσ
ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ. Ζ χπαξμε ηπρφλ δπλεηηθψλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηα νπνία είλαη αζθήζηκα θαηά
ηνλ ρξφλν ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ιακβάλεηαη ππφςε πξνθεηκέλνπ λα ζηνηρεηνζεηεζεί αλ
ε κεηξηθή αζθεί ηνλ έιεγρν επί ησλ ζπγαηξηθψλ.
Νη ζπγαηξηθέο ελνπνηνχληαη πιήξσο (νιηθή ελνπνίεζε) κε ηελ κέζνδν ηεο εμαγνξάο απφ ηελ εκεξνκελία
πνπ απνθηάηαη ν έιεγρνο επ’ απηψλ θαη παχνπλ λα ελνπνηνχληαη απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ηέηνηνο έιεγρνο
δελ πθίζηαηαη.
Ζ εμαγνξά ζπγαηξηθήο απφ ηνλ Όκηιν ινγηζηηθνπνηείηαη βάζεη ηεο κεζφδνπ ηεο αγνξάο. Ρν θφζηνο θηήζεο
κηαο ζπγαηξηθήο είλαη ε εχινγε αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ δφζεθαλ, ησλ κεηνρψλ πνπ
εθδφζεθαλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιήθζεθαλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο αληαιιαγήο, πιένλ ηπρφλ
θφζηνπο άκεζα ζπλδεδεκέλνπ κε ηελ ζπλαιιαγή. Ρα εμαηνκηθεπκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ππνρξεψζεηο θαη
ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο πνπ απνθηψληαη ζε κία επηρεηξεκαηηθή ζπλέλσζε επηκεηξνχληαη θαηά ηελ
εμαγνξά ζηηο εχινγεο αμίεο ηνπο αλεμαξηήησο ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο. Ρν θφζηνο αγνξάο πέξαλ ηεο
εχινγεο αμίαο ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ, θαηαρσξείηαη σο ππεξαμία. Αλ ην ζπλνιηθφ
θφζηνο ηεο αγνξάο είλαη κηθξφηεξν απφ ηελ εχινγε αμία ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ, ε
δηαθνξά θαηαρσξείηαη άκεζα ζηα απνηειέζκαηα.
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Δηδηθά γηα ηηο επηρεηξεκαηηθέο ζπλελψζεηο πνπ είραλ πξαγκαηνπνηεζεί πξηλ ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο ηνπ
Νκίινπ ζηα ΓΞΣΑ (1ε Ηαλνπαξίνπ 2004) ρξεζηκνπνηήζεθε ε εμαίξεζε ηνπ ΓΞΣΑ 1 θαη δελ εθαξκφζηεθε
αλαδξνκηθά ε κέζνδνο ηεο εμαγνξάο. Πηα πιαίζηα ηεο παξαπάλσ εμαίξεζεο ε Δηαηξεία δελ επαλαυπνιφγηζε
ην θφζηνο θηήζεο ησλ ζπγαηξηθψλ πνπ είραλ απνθηεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο ζηα ΓΞΣΑ,
νχηε ηελ εχινγε αμία ησλ απνθηεζέλησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ
εκεξνκελία ηεο εμαγνξάο. Θαηά ζπλέπεηα ε ππεξαμία πνπ αλαγλσξίζηεθε θαηά ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο,
ζηεξίρζεθε ζηελ εμαίξεζε ηνπ ΓΞΣΑ 1, ππνινγίζηεθε κε βάζε ηηο πξνεγνχκελεο ινγηζηηθέο αξρέο θαη
απεηθνλίζηεθε κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ απεηθνληδφηαλ ζχκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ηνπ νκίινπ πξηλ ηελ κεηάβαζε ζηα ΓΞΣΑ.
Γηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο, ππφινηπα θαη κε πξαγκαηνπνηεκέλα θέξδε απφ ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ
ηνπ Νκίινπ απαιείθνληαη. Νη κε πξαγκαηνπνηεκέλεο δεκηέο, επίζεο απαιείθνληαη, εθηφο εάλ ε ζπλαιιαγή
παξέρεη ελδείμεηο απνκείσζεο, ηνπ κεηαβηβαζζέληνο ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ.
Νη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο ησλ ζπγαηξηθψλ επηρεηξήζεσλ κεηαβιήζεθαλ φπνπ θξίζεθε απαξαίηεην πξνθεηκέλνπ
λα είλαη ζπλεπείο κε ηηο πνιηηηθέο πνπ πηνζεηνχληαη απφ ηνλ Όκηιν.
Ππγγελείο: Δίλαη νη επηρεηξήζεηο απηέο πάλσ ζηηο νπνίεο ν Όκηινο κπνξεί λα αζθήζεη ζεκαληηθή επηξξνή
αιιά δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα ραξαθηεξηζηνχλ είηε ζπγαηξηθέο είηε ζπκκεηνρή ζε θνηλνπξαμία.
Νη παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηνλ φκηιν ζπληζηνχλ φηη ην θαηερφκελν πνζνζηφ κεηαμχ 20% θαη
50% δηθαησκάησλ ςήθνπ κίαο εηαηξείαο ππνδειψλεη ζεκαληηθή επηξξνή πάλσ ζηελ εηαηξεία απηή.
Δπελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηελ αμία
θηήζεσο θαη θαηφπηλ ελνπνηνχληαη κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. Πην ηέινο θάζε ρξήζεο, ε αμία
θηήζεσο απμάλεηαη κε ηελ αλαινγία ηεο επελδχηξηαο επηρείξεζεο ζηηο κεηαβνιέο ηεο θαζαξήο ζέζεο ηεο
επελδπφκελεο επηρείξεζεο θαη κεηψλεηαη κε ηα ιακβαλφκελα απφ ηε ζπγγελή κεξίζκαηα.
Όζνλ αθνξά ηελ ππεξαμία απφθηεζεο, απηή κεηψλεη ηελ αμία ηεο ζπκκεηνρήο κε επηβάξπλζε ησλ
ζπλνιηθψλ εζφδσλ ρξήζεο, φηαλ κεηψλεηαη ε αμία ηεο.
Ρν κεξίδην ηνπ Νκίινπ ζηα θέξδε ή ηηο δεκηέο ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ κεηά ηελ εμαγνξά
αλαγλσξίδεηαη ζηα ζπλνιηθά έζνδα, ελψ ην κεξίδην ησλ κεηαβνιψλ ησλ απνζεκαηηθψλ κεηά ηελ εμαγνξά,
αλαγλσξίδεηαη ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα (απνζεκαηηθά). Νη ζπζζσξεπκέλεο κεηαβνιέο επεξεάδνπλ ηελ
ινγηζηηθή αμία ησλ επελδχζεσλ ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο. Όηαλ ε ζπκκεηνρή ηνπ Νκίινπ ζηηο δεκίεο ζε
κία

ζπγγελή

επηρείξεζε

ηζνχηαη

ή

ππεξβαίλεη

ηε

ζπκκεηνρή

ηεο

ζηε

ζπγγελή

επηρείξεζε,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ νπνηνλδήπνηε άιισλ επηζθαιψλ απαηηήζεσλ, ν Όκηινο δελ αλαγλσξίδεη πεξαηηέξσ
δεκίεο, εθηφο θαη αλ έρεη θαιχςεη ππνρξεψζεηο ή έρεη ελεξγήζεη πιεξσκέο γηα ινγαξηαζκφ ηεο ζπγγελνχο
επηρείξεζεο θαη ελ γέλεη εθείλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κεηνρηθή ηδηφηεηα.
Κε πξαγκαηνπνηεκέλα θέξδε απφ ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηνπ Νκίινπ θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ
απαιείθνληαη

θαηά

ην

πνζνζηφ

ζπκκεηνρήο

ηνπ

Νκίινπ

ζηηο

ζπλδεδεκέλεο

επηρεηξήζεηο.

Κε

πξαγκαηνπνηεκέλεο δεκηέο απαιείθνληαη, εθηφο εάλ ε ζπλαιιαγή παξέρεη ελδείμεηο απνκείσζεο ηνπ
κεηαβηβαζζέληνο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Νη ινγηζηηθέο αξρέο ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ έρνπλ
ηξνπνπνηεζεί ψζηε λα είλαη νκνηφκνξθεο κε απηέο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηνλ Όκηιν.
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Πρήκαηα ππό θνηλό έιεγρν (ΓΞΣΑ 11): Ρν ΓΞΣΑ 11 αληηθαζηζηά ην ΓΙΞ 31 (Ππκκεηνρέο ζε
θνηλνπξαμίεο) θαη ηε ΚΔΓ 13 (Απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο — Κε ρξεκαηηθέο
ζπλεηζθνξέο απφ θνηλνπξαθηνχληεο) θαη πξαγκαηεχεηαη ηνλ ηξφπν πνπ νη απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο ζα πξέπεη
λα ηαμηλνκνχληαη, φηαλ δχν ή πεξηζζφηεξα κέξε έρνπλ απφ θνηλνχ έιεγρν. Νη ηχπνη ησλ ζπκθσληψλ
πεξηνξίδνληαη ζε δχν: θνηλέο επηρεηξήζεηο (joint operations) θαη θνηλνπξαμίεο (joint ventures). Ζ ηαμηλφκεζε
εμαξηάηαη απφ ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ κεξψλ ζηε ζπκθσλία, ιακβάλνληαο ππφςε ηε δνκή
θαη ηε λνκηθή κνξθή ηεο ζπκθσλίαο, ηνπο ζπκθσλεζέληεο φξνπο απφ ηα κέξε θαη, φπνπ είλαη ζρεηηθά, άιια
γεγνλφηα θαη ζπλζήθεο.
Θνηλέο επηρεηξήζεηο ζεσξνχληαη νη απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο φπνπ ηα κέξε (ζπκκεηέρνληεο) πνπ έρνπλ θνηλφ
έιεγρν δηαζέηνπλ δηθαηψκαηα επί ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη επζχλεο επί ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ
ζρήκαηνο. Νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα ινγηζηηθνπνηνχλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο
(θαζψο θαη ηα έζνδα θαη έμνδα) πνπ ζρεηίδνληαη κε ην κεξίδην ηνπο ζην ζρήκα.
Θνηλνπξαμίεο ζεσξνχληαη νη απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο φπνπ ηα κέξε (θνηλνπξαθηνχληεο) πνπ έρνπλ θνηλφ
έιεγρν ζηηο ζπκθσλίεο δηαζέηνπλ δηθαηψκαηα επί ησλ θαζαξψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ζρήκαηνο. Νη
επηρεηξήζεηο απηέο ινγηζηηθνπνηνχληαη κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. H αλαινγηθή ελνπνίεζε δελ είλαη
πιένλ εθαξκφζηκε.
Ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αιιαγέο, πνπ αθνξνχλ ζηνπο ηχπνπο ησλ απφ θνηλνχ ζπκθσληψλ θαη ζηνπο
ηξφπνπο ελνπνίεζεο, ν Όκηινο θαη ε Δηαηξεία πξνβαίλεη ζε επηζθφπεζε ησλ απφ θνηλνχ ζπκθσληψλ πνπ
ζπκκεηέρεη γηα ηηο ρξήζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
Νη θχξηεο απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο φπνπ ν Όκηινο θαη ε Δηαηξεία ζπκκεηέρεη αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε
θαηαζθεπαζηηθψλ ζπκβνιαίσλ κέζσ θνηλνπξαθηηθψλ ζρεκάησλ. Ρα θνηλνπξαθηηθά απηά ζρήκαηα
θαηαηάζζνληαη σο θνηλέο επηρεηξήζεηο ιφγσ ηνπ φηη ε λνκηθή ηνπο κνξθή παξέρεη ζηα κέξε άκεζα
δηθαηψκαηα επί ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη επζχλεο επί ησλ ππνρξεψζεσλ. Κε βάζε ην ΓΞΣΑ 11, ν
Όκηινο θαη ε Δηαηξεία ινγηζηηθνπνηεί ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηηο ππνρξεψζεηο, ηα έζνδα θαη ηα έμνδα κε
βάζε ην κεξίδηφ ηνπ ζηα ζρήκαηα.

4.2 Κεηαηξνπή ζηνηρείσλ ζε μέλν λόκηζκα
Ρα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Νκίινπ επηκεηξψληαη βάζεη λνκίζκαηνο ηνπ
πξσηεχνληνο νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ν Όκηινο (ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα). Νη
ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ, πνπ είλαη ην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα θαη ην
λφκηζκα παξνπζίαζεο ηεο κεηξηθήο Δηαηξείαο. Νη ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζην
ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα κε ηελ ρξήζε ησλ ηζνηηκηψλ πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ ζπλαιιαγψλ.
Θέξδε θαη δεκηέο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθθαζάξηζε ηέηνησλ
ζπλαιιαγψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ θαη απφ ηελ κεηαηξνπή ησλ λνκηζκαηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ
εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα κε ηηο ηζρχνπζεο ηζνηηκίεο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο
ζέζεο, θαηαρσξνχληαη ζηα ζπλνιηθά έζνδα.
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Νη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απφ κε λνκηζκαηηθά ζηνηρεία πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο,
ζεσξνχληαη σο ηκήκα ηεο εχινγεο αμίαο θαη ζπλεπψο θαηαρσξνχληαη ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα. Ρα
ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζην εμσηεξηθφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο
ππεξαμίαο θαη ησλ αλαπξνζαξκνγψλ ηεο εχινγεο αμίαο, πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ ελνπνίεζε,
κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ µε ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο
νηθνλνκηθήο ζέζεο.
Νη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ εηαηξεηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηελ ελνπνίεζε, θαη νη νπνίεο αξρηθά
παξνπζηάδνληαη ζε λφκηζκα δηαθνξεηηθφ απφ ην λφκηζκα παξνπζίαζεο ηνπ Νκίινπ, έρνπλ κεηαηξαπεί ζε
επξψ. Ρα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη νη ππνρξεψζεηο έρνπλ κεηαθξαζηεί ζε επξψ ζηελ ηζνηηκία
θιεηζίκαηνο ηελ εκεξνκελία θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο. Όπνηεο δηαθνξέο πξνθχπηνπλ απφ απηή ηελ
δηαδηθαζία έρνπλ ρξεσζεί / (πηζησζεί) ζην απνζεκαηηθφ κεηαηξνπήο ηζνινγηζκψλ ζπγαηξηθψλ ζε μέλν
λφκηζκα, ηεο θαζαξήο ζέζεο.
Νη απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζε μέλν λφκηζκα κεηαηξέπνληαη ζε επξψ κε ηελ ηζνηηκία θιεηζίκαηνο θαηά
ην ηέινο ηεο ρξήζεσο.
4.3 Αλαθνξά θαηά ηνκέα
Νη ιεηηνπξγηθνί ηνκείο απνηεινχλ ζπζηαηηθά κέξε ηνπ Νκίινπ πνπ εμεηάδνληαη ηαθηηθά απφ ηελ δηνίθεζε
ηνπ Νκίινπ θαη παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ζηελ ίδηα βάζε κε απηή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη
γηα εζσηεξηθνχο ζθνπνχο πιεξνθφξεζεο θαη αληηπξνζσπεχνπλ ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ν Όκηινο. Ρα
απνηειέζκαηα ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ ηνπ Νκίινπ εμεηάδνληαη ηαθηηθά απφ ηνπο επηθεθαιήο ιήςεο
επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ ηεο νληφηεηαο πνπ είλαη ν δηεπζχλσλ Πχκβνπινο ζε ζπλεξγαζία κε ην
δηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, γηα ζθνπνχο ιήςεο απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ θαηαλνκή πφξσλ ζηνλ ηνκέα θαη ηελ
εθηίκεζε ηεο απνδφζεσο ηνπ.
Νη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Όκηινο γηα ηνπο ζθνπνχο πιεξνθφξεζεο θαηά ηνκέα ζχκθσλα
κε ην ΓΙΞ 14, ην νπνίν αληηθαηαζηάζεθε απφ ην ΓΞΣΑ 8, είλαη νη ίδηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ
ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Γεσγξαθηθά ν Όκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα θαη ζε Ινηπέο Σψξεο (Αξαβηθά Δκηξάηα,
Ονπκαλία θαη Θχπξν).
4.4 Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο
Ρν ζχλνιν ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ κε εμαίξεζε ηα νηθφπεδα θαη θηίξηα, απεηθνλίδνληαη ζηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζηηο αμίεο θηήζεσο ηνπο ή ζην θφζηνο θηήζεο κεησκέλν κε ηηο ζσξεπκέλεο
απνζβέζεηο θαη νπνηεζδήπνηε ζσξεπκέλεο δεκηέο απνκείσζεο.
Ρν θφζηνο θηήζεσο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο άκεζα επηξξηπηέεο δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε ησλ ζηνηρείσλ.
Κεηαγελέζηεξεο πξνζζήθεο θαηαρσξνχληαη ζε επαχμεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ή σο
μερσξηζηφ πάγην κφλνλ θαηά ηελ έθηαζε πνπ νη πξνζζήθεο απηέο απμάλνπλ ηα κειινληηθά νηθνλνκηθά
νθέιε πνπ αλακέλεηαη λα εηζξεχζνπλ απφ ηελ ρξήζε ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ θαη ην θφζηνο ηνπο κπνξεί λα
επηκεηξεζεί αμηφπηζηα. Ρν θφζηνο επηζθεπψλ θαη ζπληεξήζεσλ θαηαρσξείηαη ζηα ζπλνιηθά έζνδα φηαλ
πξαγκαηνπνηείηαη.
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Ξάγηα ηα νπνία έρνπλ απνθηεζεί κε ζπκβάζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο απνζβέλνληαη θαζ’

φιε ηε

δηάξθεηα ηεο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπο (θαζνξηδφκελε ζε ζρέζε κε ζπγθξίζηκα κε ηδηφθηεηα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία), εάλ είλαη βξαρχηεξε.
Νη απνζβέζεηο ησλ άιισλ ζηνηρείσλ ησλ ελζσκάησλ παγίσλ (πιελ νηθνπέδσλ ηα νπνία δελ απνζβέλνληαη)
ππνινγίδνληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν κέζα ζηελ σθέιηκε δσή ηνπο πνπ έρεη σο εμήο:
- Θηίξηα

12-50 έηε

- Κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο

4-20 έηε

- Κεηαθνξηθά κέζα

6-12 έηε

- Ξισηά κέζα

8-24 έηε

- Ινηπφο εμνπιηζκφο

4-7 έηε

Νη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππφθεηληαη ζε επαλεμέηαζε ζε θάζε
εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. Όηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ελζσκάησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ππεξβαίλνπλ ηελ
αλαθηήζηκε αμία ηνπο, ε δηαθνξά (απνκείσζε) θαηαρσξείηαη άκεζα σο έμνδν ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ
εζφδσλ.
Θαηά ηελ πψιεζε ελζσκάησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ ηηκήκαηνο πνπ ιακβάλεηαη θαη ηεο
ινγηζηηθήο ηνπο αμίαο θαηαρσξνχληαη σο θέξδε ή δεκίεο ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ.
Νη ηδηνπαξαγφκελεο ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο ζηνηρεηνζεηνχλ πξνζζήθε ζην θφζηνο θηήζεσο ησλ
ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ζε αμίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ην άκεζν θφζηνο κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ,
πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ θαηαζθεπή (αληίζηνηρεο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο), ην θφζηνο αλαισζέλησλ πιηθψλ θαη
άιια γεληθά θφζηε.
4.5 Κηζζώζεηο
Όκηινο σο Κηζζσηήο: Νη κηζζψζεηο παγίσλ θαηά ηηο νπνίεο κεηαβηβάδνληαη ζηνλ Όκηιν φινη νη θίλδπλνη
θαη ηα νθέιε πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ θπξηφηεηα ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ, αλεμάξηεηα απφ ηελ
ηειηθή κεηαβίβαζε ή κε ηνπ ηίηινπ θπξηφηεηαο ηνπ ζηνηρείνπ απηνχ, απνηεινχλ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο
κηζζψζεηο. Νη κηζζψζεηο απηέο θεθαιαηνπνηνχληαη κε ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο ζηε ρακειφηεξε κεηαμχ ηεο
εχινγεο αμίαο ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ ή ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ ειάρηζησλ κηζζσκάησλ. Θάζε κίζζσκα
επηκεξίδεηαη κεηαμχ ηεο ππνρξέσζεο θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη έλα
ζηαζεξφ επηηφθην ζηελ ππνιεηπφκελε ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε. Νη αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο απφ
κηζζψκαηα, θαζαξέο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα, απεηθνλίδνληαη ζηηο ππνρξεψζεηο. Ρν κέξνο ηνπ
ρξεκαηννηθνλνκηθνχ εμφδνπ πνπ αθνξά ζε ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο αλαγλσξίδεηαη σε έμνδα ζηελ
θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ ρξήζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο.

Ρα πάγηα πνπ απνθηήζεθαλ κε

ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε απνζβέλνληαη ζηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπο.
Ππκθσλίεο κηζζψζεσλ φπνπ ν εθκηζζσηήο κεηαβηβάδεη ην δηθαίσκα ρξήζεο ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ
γηα κηα ζπκθσλεκέλε ρξνληθή πεξίνδν, ρσξίο σζηφζν λα κεηαβηβάδεη θαη ηνπο θηλδχλνπο θαη αληακνηβέο ηεο
ηδηνθηεζίαο ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ, ηαμηλνκνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Νη πιεξσκέο πνπ γίλνληαη γηα
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ηνλ εθκηζζσηή)

αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο αλαινγηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο.
Όκηινο σο εθκηζζσηήο: Όηαλ πάγηα εθκηζζψλνληαη κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε, ε παξνχζα αμία ησλ
κηζζσκάησλ θαηαρσξείηαη σο απαίηεζε. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηνπ κηθηνχ πνζνχ ηεο απαίηεζεο θαη ηεο
παξνχζαο αμίαο ηεο απαίηεζεο θαηαρσξείηαη σο αλαβαιιφκελν ρξεκαηννηθνλνκηθφ έζνδν. Ρν έζνδν απφ
ηελ εθκίζζσζε αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο ρξεζηκνπνηψληαο
ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο επέλδπζεο, ε νπνία αληηπξνζσπεχεη κηα ζηαζεξή πεξηνδηθή απφδνζε.
Ξάγηα πνπ εθκηζζψλνληαη κε ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο ηνπ
ηζνινγηζκνχ. Απνζβέλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλακελφκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπο ζε βάζε ζπλεπή κε
παξφκνηεο ηδηφθηεηεο ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο. Ρν έζνδν ηνπ ελνηθίνπ (θαζαξφ απφ ηπρφλ θίλεηξα πνπ
δφζεθαλ ζηνπο κηζζσηέο) αλαγλσξίδεηαη κε ηε ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηεο
κίζζσζεο.
Ν Όκηινο ιεηηνπξγεί σο κηζζσηήο γηα ρξεκαηνδνηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο θαη σο εθκηζζσηήο γηα
ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Ωο εθκηζζσηήο ε εηαηξεία ιακβάλεη κηζζψκαηα απφ ηελ ππεθκίζζσζε γξαθείσλ. Ρα
πνζά πνπ ιακβάλνληαη είλαη επνπζηψδε ζε ζρέζε κε ηα κεγέζε ηνπ νκίινπ ή ηεο εηαηξείαο.
4.6 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Πηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πεξηιακβάλνληαη νη άδεηεο ινγηζκηθνχ.
Νη άδεηεο ινγηζκηθνχ απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεο κείνλ ηηο απνζβέζεηο. Νη απνζβέζεηο δηελεξγνχληαη κε
ηελ ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ε νπνία θπκαίλεηαη απφ 1
έσο 4 ρξφληα.
4.7 Απνκείσζε Αμίαο Ξεξηνπζηαθώλ Πηνηρείσλ
Ρα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ έρνπλ απξνζδηφξηζηε σθέιηκε δσή δελ απνζβέλνληαη θαη ππφθεηληαη ζε
έιεγρν απνκείσζεο εηεζίσο θαη φηαλ θάπνηα γεγνλφηα θαηαδεηθλχνπλ φηη ε ινγηζηηθή αμία κπνξεί λα κελ
είλαη αλαθηήζηκε. Ρα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ απνζβέλνληαη ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο ηεο
αμίαο ηνπο φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπο δελ ζα αλαθηεζεί. Ζ αλαθηήζηκε αμία είλαη ην
κεγαιχηεξν πνζφ κεηαμχ ηεο θαζαξήο ηηκήο πψιεζεο θαη ηεο αμίαο ιφγσ ρξήζεο. Ζ δεκία ιφγν κείσζεο ηεο
αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ αλαγλσξίδεηαη απφ ηελ επηρείξεζε, φηαλ ε ινγηζηηθή αμία ησλ
ζηνηρείσλ απηψλ είλαη κεγαιχηεξε απφ ην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπο.
Θαζαξή αμία πψιεζεο ζεσξείηαη ην πνζφ απφ ηελ πψιεζε ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ζηα πιαίζηα κηαο
ακθνηεξνβαξνχο ζπλαιιαγήο ζηελ νπνία ηα κέξε έρνπλ πιήξε γλψζε θαη πξνζρσξνχλ νηθεηνζειψο, κεηά
απφ ηελ αθαίξεζε θάζε πξφζζεηνπ άκεζνπ θφζηνπο δηάζεζεο ηνπ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ, ελψ, αμία ρξήζεο
είλαη ε παξνχζα αμία ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ αλακέλεηαη λα εηζξεχζνπλ ζηελ
επηρείξεζε απφ ηε ρξήζε ελφο ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ θαη απφ ηελ δηάζεζε ηνπ ζην ηέινο ηεο εθηηκψκελεο
σθέιηκεο δσήο ηνπ.
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4.8 Δπελδύζεηο ζε Αθίλεηα
Νη επελδχζεηο ζε αθίλεηα θαηέρνληαη γηα απνθφκηζε ελνηθίσλ, γηα θεθαιαηαθή ελίζρπζε ή θαη γηα ηα δχν.
Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα είλαη νη επελδχζεηο πνπ αθνξνχλ φια εθείλα ηα αθίλεηα (ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη
ε γε, ηα θηίξηα ή ηα κέξε θηηξίσλ ή θαη ηα δχν) ηα νπνία θαηέρνληαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε (ή απφ ηνλ κηζζσηή
ζε πεξίπησζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο κίζζσζεο), είηε γηα λα απνθνκίδεη κηζζψκαηα απφ ηελ εθκίζζσζή ηνπο
είηε γηα ηελ αχμεζε ηεο αμίαο ηνπο (ελίζρπζε θεθαιαίνπ) ή θαη γηα ηα δχν.
Κηα επηρείξεζε εθηηκά ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα αλαγλψξηζεο φια ηα έμνδα πνπ πξαγκαηνπνηεί γηα κηα
επέλδπζε ζε αθίλεηα θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη. Απηά ηα έμνδα πεξηιακβάλνπλ έμνδα
πνπ αξρηθά πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηελ απφθηεζε ηνπ αθηλήηνπ θαη έμνδα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ
κεηαγελέζηεξα γηα ηελ πξνζζήθε ή ηελ αληηθαηάζηαζε κέξνπο ηνπ αθηλήηνπ. Πχκθσλα κε ηα θξηηήξηα
αλαγλψξηζεο, κηα επηρείξεζε δελ πεξηιακβάλεη ηα έμνδα επηζθεπήο ζηε ινγηζηηθή αμία κηαο επέλδπζεο ζε
αθίλεηα, ηα νπνία είλαη έμνδα πνπ αλαγλσξίδνληαη απεπζείαο ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ.
Νη επελδχζεηο ζε αθίλεηα αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζην θφζηνο θηήζεο ηνπο, ην νπνίν είλαη πξνζαπμεκέλν κε
φια εθείλα ηα έμνδα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπλαιιαγή γηα ηελ απφθηεζή ηνπο (π.ρ. ζπκβνιαηνγξαθηθά,
κεζηηηθά, θφξνη κεηαβίβαζεο). Ρν θφζηνο ελφο αθηλήηνπ γηα επέλδπζε είλαη ε ηζνδχλακε, ηνηο κεηξεηνίο,
ηηκή. Πηελ πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή γηα ηελ απφθηεζε ελφο αθηλήηνπ γηα επέλδπζε αλαβάιιεηαη πέξα απφ
ηα ζπλήζε πηζησηηθά φξηα, ηφηε ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ζπλφινπ ησλ πιεξσκψλ θαη ηνπ ηζνδχλακνπ, ηνηο
κεηξεηνίο πνζνχ, ζα αλαγλσξίδεηαη θαη ζα απεηθνλίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ, σο ηφθνη
(έμνδα) θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πίζησζεο.
Ρν θφζηνο κηαο επέλδπζεο πνπ ηδηνθαηαζθεπάδεηαη απφ ηελ επηρείξεζε, πεξηιακβάλεη φια ηα έμνδα ηα νπνία
απαηηήζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα θαηαζθεπαζηεί, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζπλνιηθφ θφζηνο δελ μεπεξλά ην
αλαθηήζηκν πνζφ.
Ζ απνηίκεζε κηαο επέλδπζεο κεηά ηελ αξρηθή θαηαρψξεζε, κπνξεί λα γίλεη είηε κε ηελ πνιηηηθή ηνπ
θφζηνπο θηήζεο είηε κε ηελ πνιηηηθή ηεο εχινγεο αμίαο. Ζ ινγηζηηθή πνιηηηθή πνπ επηιέγεηαη, πξέπεη λα
εθαξκφδεηαη γηα φιεο ηηο επελδχζεηο ζε αθίλεηα.
Ξνιηηηθή ηνπ Θόζηνπο Θηήζεο: Κεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, ε επηρείξεζε κπνξεί λα απνηηκά ηα
αθίλεηά ηεο, ζην θφζηνο θηήζεο κείνλ ηηο ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηηο ζπζζσξεπκέλεο δεκηέο απφ
κείσζε ηεο αμίαο ηνπο (εθαξκνγή ησλ φζσλ νξίδνληαη ζην Γ.Ι.Ξ. 16).
Ξνιηηηθή εύινγεο αμίαο: Ζ εχινγε αμία κηαο επέλδπζεο ζε αθίλεηα είλαη ε ηηκή ζηελ νπνία ην αθίλεην
κπνξεί λα αληαιιαρζεί κεηαμχ ελήκεξσλ θαη πξφζπκσλ κεξψλ ζε κηα ζπλήζε εκπνξηθή ζπλαιιαγή. Ζ
εχινγε αμία εμαηξεί κηα ηηκή πξνζαπμεκέλε ή κεησκέλε εμαηηίαο εηδηθψλ φξσλ ή πεξηζηάζεσλ, φπσο
αζπλήζηζηε ρξεκαηνδφηεζε, πψιεζε κε ζπκθσλία επαλακίζζσζεο, εηδηθέο αληηπαξνρέο ή παξαρσξήζεηο
πνπ γίλνληαη απφ νπνηνλδήπνηε ζρεηίδεηαη κε ηελ πψιεζε.
Θάζε θέξδνο (ή δεκηά) πνπ πξνθχπηεη απφ κεηαβνιή ζηελ εχινγε αμία ηεο επέλδπζεο, ζπληζηά απνηέιεζκα
θαη αλαγλσξίδεηαη ζηα ζπλνιηθά έζνδα ηεο ρξήζεο θαηά ηελ νπνία πξνθχπηεη.
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Ξξνζδηνξηζηηθφο παξάγνληαο ηεο εχινγεο αμίαο είλαη ε ηξέρνπζα ηηκή ζε κηα ελεξγφ αγνξά γηα φκνηα
αθίλεηα, ζηελ ίδηα ηνπνζεζία θαη ζηελ ίδηα θαηάζηαζε. Δάλ δελ ππάξρνπλ ηξέρνπζεο ηηκέο γηα φκνηα
αθίλεηα ζε κία ελεξγφ αγνξά ζηελ ίδηα ηνπνζεζία, ηφηε κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη:
Ρξέρνπζεο ηηκέο κηαο ελεξγνχο αγνξάο γηα δηαθνξεηηθά αθίλεηα, κε αληίζηνηρεο πξνζαξκνγέο ψζηε
λα αληαλαθιψληαη νη δηαθνξέο.
Ξξφζθαηεο ηηκέο ζε ιηγφηεξν ελεξγέο αγνξέο κε πξνζαξκνγέο πνπ λα αληαλαθινχλ ηηο
δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ζε ζρέζε κε ηελ εκεξνκελία πνπ δηελεξγήζεθαλ νη
ζπλαιιαγέο.
Ξξνεμνθιεκέλεο ηακεηαθέο ξνέο απφ ηξέρνπζεο ζπκβάζεηο κίζζσζεο γηα φκνηα αθίλεηα, ζηελ ίδηα
ηνπνζεζία θαη ζηελ ίδηα θαηάζηαζε.
Ν Όκηινο εθαξκφδεη ηελ πνιηηηθή ηεο εχινγεο αμίαο.
4.9 Ινηπό κε θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό
Ρα ινηπά κε θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαηαρσξνχληαη πάληα ζην ηζηνξηθφ θφζηνο ρσξίο
έθπησζε παξνχζαο αμίαο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο αλακελφκελεο ιήμεο ή πξαγκαηνπνίεζεο.
Νη εγγπεηηθέο θαηαβνιέο αθνξνχλ θαηαζέζεηο γηα νξηζκέλνπο πξνκεζεπηέο γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ Νκίινπ πξνο απηνχο ηνπο πξνκεζεπηέο. Ρα πνζά παξακέλνπλ σο απαηηήζεηο θαηά ηε
δηάξθεηά ηνπο. Κε ηε ιήμε απηψλ ησλ ππνρξεψζεσλ, ηα θαηαβιεκέλα πνζά κπνξνχλ λα ζπκςεθηζζνχλ
έλαληη φινπ ή ηκήκαηνο εθθξεκψλ ππνρξεψζεσλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο θαηαβνιήο, ελψ ην ππφινηπν
επηζηξέθεηαη ζηελ Δηαηξεία.
4.10 Σξεκαηννηθνλνκηθά Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία
Σξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν είλαη θάζε ζχκβαζε πνπ δεκηνπξγεί ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ ζε
κία επηρείξεζε θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε ή ζπκκεηνρηθφ ηίηιν ζε κηα άιιε επηρείξεζε εθηφο ησλ
κέζσλ αληηζηάζκηζεο. Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηεο Δηαηξείαο ηαμηλνκνχληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο
κε βάζε ηελ νπζία ηεο ζχκβαζεο θαη ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν απνθηήζεθαλ:
Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία απνηηκψκελα ζηελ εχινγε αμία ηνπο κέζσ ηεο θαηάζηαζεο
απνηειεζκάησλ ρξήζεο
δάλεηα θαη απαηηήζεηο,
ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε, θαη
επελδχζεηο δηαθξαηνχκελεο κέρξη ηε ιήμε.
Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαρσξίδνληαη ζε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο απφ ηελ δηνίθεζε
αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν ην κέζν απνθηήζεθε. Ζ θαηεγνξία ζηελ νπνία
θαηαηάζζεηαη θάζε ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν δηαθνξνπνηείηαη απφ ηηο ππφινηπεο θαζψο αλάινγα κε ηελ
θαηεγνξία ζηελ νπνία ζα θαηαρσξεζεί ην κέζν, ηζρχνπλ δηαθνξεηηθνί θαλφλεο φζνλ αθνξά ζηελ απνηίκεζε
ηνπ αιιά θαη ζηνλ ηξφπν αλαγλψξηζεο θάζε πξνζδηνξηδφκελνπ απνηειέζκαηνο είηε ζηελ θαηάζηαζε
ζπλνιηθψλ εζφδσλ είηε ζηα Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα.

Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

αλαγλσξίδνληαη κε ηελ εθαξκνγή ηεο ινγηζηηθήο ηεο εκεξνκελίαο δηαθαλνληζκνχ.
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4.10.1 Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία απνηηκώκελα ζηελ εύινγε αμία ηνπο κέζσ ηεο θαηάζηαζεο
απνηειεζκάησλ ρξήζεο
Ξξφθεηηαη γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ (ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα παξάγσγα, εθηφο απφ
εθείλα πνπ είλαη θαζνξηζκέλα θαη απνηειεζκαηηθά κέζα αληηζηάζκηζεο), πνπ απνθηψληαη ή δεκηνπξγνχληαη
κε ζθνπφ ηελ πψιεζε ή ηελ επαλαγνξά βξαρππξφζεζκα θαη απηά πνπ απνηεινχλ κέξνο ελφο
ραξηνθπιαθίνπ απφ ζπγθεθξηκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ δηαρεηξίδνληαη νκαδηθά θαη ππάξρεη έλδεημε
θεξδνζθνπίαο ζε βξαρππξφζεζκε βάζε. Θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε νξίδνληαη απφ ηελ επηρείξεζε σο
ζηνηρεία πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία, κε αλαγλψξηζε ησλ κεηαβνιψλ ζηελ θαηάζηαζε
απνηειεζκάησλ ρξήζεο. Ρα πξαγκαηνπνηεκέλα θαη κε πξαγκαηνπνηεκέλα θέξδε ή δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ
απφ ηηο κεηαβνιέο ηεο εχινγεο αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ απνηηκψκελα ζηελ
εχινγε αμία ηνπο κε κεηαβνιέο ζηα απνηειέζκαηα αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ζηελ πεξίνδν πνπ
πξνθχπηνπλ. Δπηπιένλ, ηα παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ δελ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα γηα
ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο ηαμηλνκνχληαη σο δηαθξαηνχκελα γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο. Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ είραλ αξρηθψο αλαγλσξηζηεί σο ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζηελ εχινγε αμία
κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ δελ κπνξνχλ λα αλαηαμηλνκεζνχλ ζε άιιε θαηεγνξία.
4.10.2 Γάλεηα θαη απαηηήζεηο
Ξεξηιακβάλνπλ κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ κε ζηαζεξέο ή πξνζδηνξηζκέλεο
πιεξσκέο, ηα νπνία δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο αγνξέο. Πηελ θαηεγνξία απηή (Γάλεηα θαη
Απαηηήζεηο) δελ πεξηιακβάλνληαη:
α) απαηηήζεηο απφ πξνθαηαβνιέο γηα αγνξά αγαζψλ ή ππεξεζηψλ,
β) απαηηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε δνζνιεςίεο θφξσλ,
γ) νηηδήπνηε δελ θαιχπηεηαη απφ ζχκβαζε ψζηε λα δίλεη δηθαίσκα ζηελ επηρείξεζε γηα ιήςε κεηξεηψλ ή
άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.
Ρα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο πεξηιακβάλνληαη ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ, εθηφο απφ εθείλα κε ιήμεηο
κεγαιχηεξεο ησλ 12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο, ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη
ζηα κε θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ. Ρα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζην
απνζβέζηκν θφζηνο βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ κείνλ ηπρφλ απνκεηψζεηο. Θάζε κεηαβνιή
ζηελ αμία ησλ δαλείσλ θαη απαηηήζεσλ αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα φηαλ ηα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο
δηαγξάθνληαη ή πθίζηαληαη κείσζε ηεο αμίαο ηνπο θαζψο θαη θαηά ηελ δηελέξγεηα ηεο απφζβεζεο.
4.10.3 Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πώιεζε
Ξεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία είηε πξνζδηνξίδνληαη ζε
απηήλ ηελ θαηεγνξία, είηε δελ ηαμηλνκνχληαη ζε θάπνηα απφ ηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο. Ξεξηιακβάλνληαη ζην
κε θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ εθφζνλ ε Γηνίθεζε δελ έρεη ηελ πξφζεζε λα ηα ξεπζηνπνηήζεη κέζα ζε 12
κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία Ηζνινγηζκνχ.
Αγνξέο θαη πσιήζεηο επελδχζεσλ αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ δηεμάγεηαη ε ζπλαιιαγή πνπ
είλαη ε εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ν Όκηινο δεζκεχεηαη λα αγνξάζεη ή λα πσιήζεη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν.
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Νη επελδχζεηο απναλαγλσξίδνληαη φηαλ ηα δηθαηψκαηα είζπξαμεο ηακεηαθψλ ξνψλ απφ ηηο επελδχζεηο
ιήγνπλ ή κεηαβηβάδνληαη θαη ν Όκηινο έρεη κεηαβηβάζεη νπζησδψο φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη αληακνηβέο πνπ
ζπλεπάγεηαη ε ηδηνθηεζία.
Ρα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε θαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζε εχινγε αμία κέζσ ηεο
Θαηάζηαζεο Ππλνιηθψλ Δζφδσλ ρξήζεο αξρηθά αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο πιένλ ηνπ θφζηνπο
ζπλαιιαγήο θαη κεηέπεηηα παξνπζηάδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο.
Ρα πξαγκαηνπνηεζέληα θαη κε πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε ή δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο κεηαβνιέο ηεο
εχινγεο αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ ηαμηλνκήζεθαλ ζαλ δηαζέζηκα πξνο
πψιεζε αλαγλσξίδνληαη ζηα Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ηελ πεξίνδν πνπ πξνθχπηνπλ.
Πε πεξίπησζε πψιεζεο ή απνκείσζεο ησλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, νη
ζπζζσξεπκέλεο αλαπξνζαξκνγέο εχινγεο αμίαο κεηαθέξνληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ.
Νη εχινγεο αμίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη δηαπξαγκαηεχζηκα ζε ελεξγείο
αγνξέο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο πξνζθνξάο (bid price). Δάλ ε αγνξά γηα έλα
ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ δελ είλαη ελεξγή θαη γηα ηα κε δηαπξαγκαηεχζηκα ζηνηρεία, ν
Όκηινο πξνζδηνξίδεη ηηο εχινγεο αμίεο κε ηε ρξήζε κεζφδσλ απνηίκεζεο. Νη κέζνδνη απνηίκεζεο
πεξηιακβάλνπλ ηελ ρξήζε πξφζθαησλ ζπλαιιαγψλ, αλαθνξά ζε ζπγθξίζηκα ζηνηρεία θαη κεζφδνπο
πξνεμφθιεζεο ηακεηαθψλ ξνψλ αλαπξνζαξκνζκέλεο ψζηε λα αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο
ηνπ εθδφηε.
Ν Όκηινο αμηνινγεί ζε θάζε εκεξνκελία θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο θαηά πφζν ππάξρεη αληηθεηκεληθή
έλδεημε φηη έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν έρεη ππνζηεί απνκείσζε ζηε ινγηζηηθή ηνπ αμία.
Γηα κεηνρέο εηαηξεηψλ πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί σο ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε,
ζεκαληηθή ή παξαηεηακέλε κείσζε ηεο εχινγεο αμίαο ηεο κεηνρήο ρακειφηεξα απφ ην θφζηνο θηήζεο
ζπληζηά έλδεημε απνκείσζεο ηεο αμίαο. Αλ ζηνηρεηνζεηείηαη απνκείσζε ηεο αμίαο, ε ζπζζσξεπκέλε δεκηά
πνπ ππνινγίδεηαη ζαλ ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ θφζηνπο θηήζεο θαη ηεο ηξέρνπζαο εχινγεο αμίαο κείνλ
νπνηαδήπνηε δεκηά απνκείσζεο ε νπνία είρε αλαγλσξηζζεί πξνεγνπκέλσο ζηελ Θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ
εζφδσλ, κεηαθέξεηαη απφ ην απνζεκαηηθφ επαλεθηίκεζεο επελδχζεσλ ζηελ Θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ.
Νη δεκηέο απνκείσζεο ησλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ πνπ θαηαρσξνχληαη ζηελ Θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ
δελ αλαζηξέθνληαη κέζσ ηεο Θαηάζηαζεο ζπλνιηθψλ εζφδσλ.
Ν Όκηινο ηελ 31/12/2015 (θαη 2014) θαηέρεη ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε
(ζπκκεηνρέο ζε αλψλπκεο εηαηξείεο κε εηζεγκέλεο ζε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά).
4.10.4 Δπελδύζεηο δηαθξαηνύκελεο σο ηελ ιήμε
Ξεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε πάγηεο ή πξνζδηνξηζκέλεο
πιεξσκέο θαη ζπγθεθξηκέλε ιήμε γηα ηα νπνία ππάξρεη πξφζεζε θαη δπλαηφηεηα λα δηαθξαηεζνχλ σο ηελ
ιήμε ηνπο. Νη αγνξέο θαη νη πσιήζεηο ησλ επελδχζεσλ αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο
ζπλαιιαγήο πνπ είλαη θαη ε εκεξνκελία πνπ ν Όκηινο δεζκεχεηαη λα αγνξάζεη ή λα πσιήζεη ην ζηνηρείν. Νη
επελδχζεηο αξρηθά αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο πιένλ ησλ άκεζα επηξξηπηέσλ ζηε ζπλαιιαγή
δαπαλψλ (κε εμαίξεζε φζνλ αθνξά ηηο άκεζα επηξξηπηέεο ζηε ζπλαιιαγή δαπάλεο), νη επελδχζεηο
δηαγξάθνληαη φηαλ ην δηθαίσκα ζηηο ηακεηαθέο ξνέο απφ ηηο επελδχζεηο ιήγεη ή κεηαβηβάδεηαη θαη ν Όκηινο
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έρεη κεηαβηβάζεη νπζησδψο φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο αληακνηβέο πνπ ζπλεπάγεηαη ε ηδηνθηεζία. Ν
Όκηινο θαηά ηελ 31/12/2015 (θαη 2014) δελ είρε ζηελ θαηνρή ηνπ «Δπελδχζεηο δηαθξαηνχκελεο σο ηε
ιήμε».
4.10.5 Δύινγε Αμία
Ζ εχινγε αμία ησλ επελδχζεσλ πνπ πθίζηαληαη ζε κία ελεξγφ αγνξά απνδεηθλχεηαη απφ ηελ αλαθνξά ζε
ρξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο ηελ εκεξνκελία ηεο Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο. Δάλ ε αγνξά γηα κία επέλδπζε
δελ είλαη ελεξγφο ε εηαηξεία πξνζδηνξίδεη ηελ εχινγε αμία ρξεζηκνπνηψληαο ηερληθέο απνηίκεζεο. Ν ζθνπφο
ηεο ρξήζεο κηαο ηερληθήο απνηίκεζεο είλαη ν θαζνξηζκφο ηεο ηηκήο ζπλαιιαγήο πνπ ζα πξνέθππηε θαηά ηελ
εκεξνκελία επηκέηξεζεο γηα κηα ζπλαιιαγή ζε θαζαξά εκπνξηθή βάζε παξαθηλνχκελε απφ ζπλήζεηο
επηρεηξεκαηηθνχο παξάγνληεο. Πηηο ηερληθέο απνηίκεζεο πεξηιακβάλεηαη ε ρξήζε πξφζθαησλ ζπλαιιαγψλ
ζε θαζαξά εκπνξηθή βάζε, ε αλαθνξά ζηελ ηξέρνπζα εχινγε αμία ελφο νπζησδψο ζπλαθνχο κέζνπ, ε
αλάιπζε ησλ πξνεμνθιεκέλσλ ηακηαθψλ ξνψλ θαζψο θαη κνληέια απνηίκεζεο δηθαησκάησλ πξναίξεζεο.
4.10.6 Δύινγε αμία – απνκείσζε αμίαο
Νη εχινγεο αμίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ πνπ είλαη δηαπξαγκαηεχζηκα ζε ελεξγέο
αγνξέο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο θιεηζίκαηνο. Γηα ηα κε δηαπξαγκαηεχζηκα ζηνηρεία νη
εχινγεο αμίεο πξνζδηνξίδνληαη κε ηελ ρξήζε ηερληθψλ απνηίκεζεο φπσο αλάιπζε πξφζθαησλ ζπλαιιαγψλ,
ζπγθξίζηκσλ ζηνηρείσλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη θαη πξνεμφθιεζε ηακεηαθψλ ξνψλ. Ν ζθνπφο ηεο ρξήζεο
κηαο ηερληθήο απνηίκεζεο είλαη ν θαζνξηζκφο ηεο ηηκήο ζπλαιιαγήο πνπ ζα πξνέθππηε θαηά ηελ εκεξνκελία
επηκέηξεζεο γηα κηα ζπλαιιαγή ζε θαζαξά εκπνξηθή βάζε παξαθηλνχκελε απφ ζπλήζεηο επηρεηξεκαηηθνχο
παξάγνληεο
Πε θάζε εκεξνκελία θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ν Όκηινο εθηηκά αλ ππάξρνπλ αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο
πνπ λα νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ έρνπλ ππνζηεί
απνκείσζε. Γηα κεηνρέο εηαηξεηψλ πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί σο ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο
πψιεζε ηέηνηα έλδεημε ζπληζηά ε ζεκαληηθή ή παξαηεηακέλε κείσζε ηεο εχινγεο αμίαο ζε ζρέζε κε ην
θφζηνο θηήζεο. Αλ ζηνηρεηνζεηείηαη απνκείσζε ε ζσξεπκέλε ζηα ίδηα θεθάιαηα δεκηά πνπ είλαη ε δηαθνξά
κεηαμχ θφζηνπο θηήζεσο θαη εχινγεο αμίαο κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα.
4.11 Απνζέκαηα
Ρελ εκεξνκελία θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο, ηα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηε ρακειφηεξε ηηκή κεηαμχ
ηνπ θφζηνπο θηήζεσο (κέζν ζηαζκηθφ θφζηνο) θαη ηεο θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. Ζ θαζαξή
ξεπζηνπνηήζηκε αμία είλαη ε εθηηκεκέλε ηηκή πψιεζεο ζηελ ζπλεζηζκέλε πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηεο
επηρείξεζεο κείνλ νπνηαδήπνηε ζρεηηθά έμνδα πψιεζεο. Ρν θφζηνο ησλ απνζεκάησλ δελ πεξηιακβάλεη
ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα.
4.12 Δκπνξηθέο απαηηήζεηο
Νη απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη κεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη
ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηε ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, αθαηξνπκέλσλ θαη ησλ δεκηψλ
απνκείσζεο. Νη δεκίεο απνκείσζεο (απψιεηεο απφ επηζθαιείο απαηηήζεηο) αλαγλσξίδνληαη αθνχ ιεθζεί
ππφςε ε παιαηφηεηα ηνπ ππνινίπνπ, ε νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα ηνπ πειάηε λα πιεξψζεη θαη ε
ΑΘΖΛΑ Α.Ρ.Δ.: Ακαξνπζίνπ –Σαιαλδξίνπ 16, 151 25 Καξνχζη, Διιάδα, Ρει.:+30 210 6375000

61

Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε Σξήζεο 2016

Ξνζά ζε €

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνζπαζεηψλ είζπξαμεο. Ρν πνζφ ηεο πξφβιεςεο είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο
ινγηζηηθήο αμίαο ησλ απαηηήζεσλ θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ,
πξνεμνθινπκέλσλ κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Ζ επάξθεηα ηεο πξφβιεςεο επηζθνπείηαη ζπρλά
ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ηζηνξηθά πνζνζηά είζπξαμεο θαη άιινπο νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο νη νπνίνη επεξεάδνπλ
ηελ εηζπξαμηκφηεηα ησλ απαηηήζεσλ. Ρν πνζφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο θαηαρσξείηαη σο έμνδν.
4.13 Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ
Ρα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά, ηηο θαηαζέζεηο φςεσο θαη ηηο
βξαρππξφζεζκεο κέρξη 3 κήλεο επελδχζεηο πςειήο ξεπζηνπνίεζεο θαη ρακεινχ ξίζθνπ.
4.14 Ίδηα θεθάιαηα
Ρν κεηνρηθφ θεθάιαην πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ πνπ έρνπλ εθδνζεί. Νη
θνηλέο κεηνρέο ηαμηλνκνχληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα.
Ζ αχμεζε Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ κε θαηαβνιή κεηξεηψλ πεξηιακβάλεη θάζε δηαθνξά ππέξ ην άξηην θαηά ηελ
αξρηθή έθδνζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Θάζε θφζηνο ζπλαιιαγήο ζρεηηδφκελν κε ηελ έθδνζε ησλ
κεηνρψλ θαζψο θαη νπνηνδήπνηε ζρεηηθφ φθεινο θφξνπ εηζνδήκαηνο πξνθχςεη αθαηξνχληαη απφ ηελ
αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.
Θαηά ηελ απφθηεζε ηδίσλ κεηνρψλ, ην θαηαβιεζέλ ηίµεµα, ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ
δαπαλψλ, απεηθνλίδεηαη κεησηηθά ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ.
Ρα απνζεκαηηθά εχινγεο

αμίαο πεξηιακβάλνπλ

θέξδε θαη δεκηέο εμαηηίαο ηεο αλαπξνζαξκνγήο

ζπγθεθξηκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.
Νη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πξνέξρνληαη απφ ηελ ελζσκάησζε ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ηνπ εμσηεξηθνχ.
Νη ζσξεπκέλεο δεκηέο πεξηιακβάλνπλ ηα ηξέρνληα απνηειέζκαηα θαη απηά πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ φπσο
γλσζηνπνηνχληαη ζηα απνηειέζκαηα.
4.15 Φνξνινγία εηζνδήκαηνο & αλαβαιιόκελνο θόξνο
Ζ επηβάξπλζε ηεο πεξηφδνπ κε θφξνπο εηζνδήκαηνο απνηειείηαη απφ ηνπο ηξέρνληεο θφξνπο θαη ηνπο
αλαβαιιφκελνπο θφξνπο, δειαδή ηνπο θφξνπο ή ηηο θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα
νηθνλνκηθά νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ πεξίνδν αιιά έρνπλ ήδε θαηαινγηζηεί ή ζα θαηαινγηζηνχλ απφ ηηο
θνξνινγηθέο αξρέο ζε δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο. Ν θφξνο εηζνδήκαηνο αλαγλσξίδεηαη ζηνλ ινγαξηαζκφ ησλ
ζπλνιηθψλ εζφδσλ, εθηφο ηνπ θφξνπ εθείλνπ πνπ αθνξά ζπλαιιαγέο πνπ θαηαρσξήζεθαλ απεπζείαο ζηα
ινηπά ζπλνιηθά έζνδα.
Νη ηξέρνληεο θφξνη εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλνπλ ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πξνο ηηο δεκνζηνλνκηθέο
αξρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο πιεξσηένπο θφξνπο επί ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ηεο πεξηφδνπ θαη νη
ηπρφλ πξφζζεηνη θφξνη εηζνδήκαηνο πνπ αθνξνχλ πξνεγνχκελεο ρξήζεηο.
Νη ηξέρνληεο θφξνη επηκεηξνχληαη ζχκθσλα κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο θαη ηνπο θνξνινγηθνχο
λφκνπο πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο κε ηηο νπνίεο ζρεηίδνληαη, βαζηδφκελα ζην
θνξνινγεηέν θέξδνο γηα ην έηνο. Όιεο νη αιιαγέο ζηα βξαρππξφζεζκα θνξνινγηθά ζηνηρεία ηνπ
ελεξγεηηθνχ ή ηηο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη ζαλ κέξνο ησλ θνξνινγηθψλ εμφδσλ ζηελ θαηάζηαζε
ζπλνιηθψλ εζφδσλ.
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Ν αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηεο ππνρξέσζεο πνπ πξνθχπηεη απφ
ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ
ελεξγεηηθνχ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ. Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο δελ ινγίδεηαη εάλ πξνθχπηεη απφ
ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ ή παζεηηθνχ ζε ζπλαιιαγή, εθηφο επηρεηξεκαηηθήο
ζπλέλσζεο, ε νπνία φηαλ έγηλε ε ζπλαιιαγή δελ επεξέαζε νχηε ην ινγηζηηθφ νχηε ην θνξνινγηθφ θέξδνο ή
δεκία.
Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο απνηηκψληαη κε βάζε ηνπο θνξνινγηθνχο
ζπληειεζηέο πνπ αλακέλεηαη λα εθαξκνζηνχλ ζηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ζα δηαθαλνληζηεί ε απαίηεζε ή
ε ππνρξέσζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο (θαη θνξνινγηθνχο λφκνπο) πνπ έρνπλ
ηεζεί ζε ηζρχ ή νπζηαζηηθά ηζρχνπλ κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο Θαηάζηαζεο ζπλνιηθψλ εζφδσλ. Πε
πεξίπησζε αδπλακίαο ζαθνχο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ρξφλνπ αλαζηξνθήο ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ
εθαξκφδεηαη ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο πνπ ηζρχεη θαηά ηελ επφκελε ηεο εκεξνκελίαο θαηάζηαζεο
νηθνλνκηθήο ζέζεο.
Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ έθηαζε ζηελ νπνία ζα ππάξμεη
κειινληηθφ θνξνινγεηέν θέξδνο γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο πξνζσξηλήο δηαθνξάο πνπ δεκηνπξγεί ηελ
αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε.
Ν αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο αλαγλσξίδεηαη γηα ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ
επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε πνπ ε αλαζηξνθή ησλ
πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ ειέγρεηαη απφ ηνλ Όκηιν θαη είλαη πηζαλφ φηη νη πξνζσξηλέο δηαθνξέο δελ ζα
αλαζηξαθνχλ ζην πξνβιεπηφ κέιινλ.
Ν θφξνο εηζνδήκαηνο απνηειεί έμνδν ην νπνίν αλαγλσξίδεηαη ζηελ Θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ, αλ νη
ζπλαιιαγέο θαη ηα νηθνλνκηθά γεγνλφηα πνπ αθνξνχλ απηή ηε θνξνινγηθή επίδξαζε αλαγλσξίδνληαη επίζεο
ζηελ Θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ. Ν θφξνο εηζνδήκαηνο απνηειεί έμνδν ην νπνίν αλαγλσξίδεηαη
απεπζείαο ζηα Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα, αλ νη ζπλαιιαγέο θαη ηα νηθνλνκηθά γεγνλφηα πνπ αθνξνχλ απηή ηε
θνξνινγηθή επίδξαζε αλαγλσξίδνληαη επίζεο ζηα Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα.
4.16 Ξαξνρέο ζην πξνζσπηθό
Βξαρππξόζεζκεο παξνρέο: Νη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο (εθηφο απφ παξνρέο
ιήμεο ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο) ζε ρξήκα θαη ζε είδνο αλαγλσξίδνληαη σο έμνδν φηαλ θαζίζηαληαη
δεδνπιεπκέλεο. Ρπρφλ αλεμφθιεην πνζφ θαηαρσξείηαη σο ππνρξέσζε, ελψ ζε πεξίπησζε πνπ ην πνζφ πνπ
ήδε θαηαβιήζεθε ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ παξνρψλ, ε επηρείξεζε αλαγλσξίδεη ην ππεξβάιινλ πνζφ σο
ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο (πξνπιεξσζέλ έμνδν) κφλν θαηά ηελ έθηαζε πνπ ε πξνπιεξσκή ζα νδεγήζεη
ζε κείσζε κειινληηθψλ πιεξσκψλ ή ζε επηζηξνθή.
Ξαξνρέο κεηά ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία: Νη παξνρέο κεηά ηελ ιήμε ηεο απαζρφιεζεο
πεξηιακβάλνπλ ζπληάμεηο ή άιιεο παξνρέο (αζθάιεηεο δσήο θαη ηαηξηθή πεξίζαιςε) πνπ παξέρεη ε επηρείξεζε
κεηά ηε ιήμε ηεο απαζρφιεζεο, σο αληάιιαγκα ηεο ππεξεζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ. Ππλεπψο πεξηιακβάλνπλ
ηφζν πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ φζν θαη πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. Ρν
δεδνπιεπκέλν θφζηνο ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηελ πεξίνδν πνπ
αθνξά.
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Ξξόγξακκα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξώλ: Κε βάζε ην πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ, ε

ππνρξέσζε ηεο επηρείξεζεο (λνκηθή ή ηεθκαξηή) πεξηνξίδεηαη ζην πνζφ πνπ έρεη ζπκθσλεζεί λα
ζπλεηζθέξεη ζηνλ θνξέα (π.ρ. ηακείν) πνπ δηαρεηξίδεηαη ηηο εηζθνξέο θαη ρνξεγεί ηηο παξνρέο. Ππλεπψο ην
πνζφ ησλ παξνρψλ πνπ ζα ιάβεη ν εξγαδφκελνο πξνζδηνξίδεηαη απφ ην πνζφ πνπ θαηαβάιιεη ε επηρείξεζε (ή
θαη ν εξγαδφκελνο) θαη απφ ηηο θαηαβιεζείζεο επελδχζεηο ησλ εηζθνξψλ απηψλ.
Ζ πιεξσηέα εηζθνξά απφ ηελ επηρείξεζε ζε έλα πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ, αλαγλσξίδεηαη είηε
σο κία ππνρξέσζε κεηά θαη ηελ αθαίξεζε ηεο εηζθνξάο πνπ θαηαβιήζεθε, είηε σο έλα έμνδν.
•

Ξξόγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ: Ζ ππνρξέσζε πνπ θαηαρσξείηαη ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο

ζέζεο γηα ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ απνηειεί ηελ παξνχζα αμία ηεο ππνρξέσζεο γηα ηελ
θαζνξηζκέλε παξνρή κείνλ ηελ εχινγε αμία ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο (εάλ
ππάξρνπλ) θαη ηηο κεηαβνιέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ νπνηνδήπνηε αλαινγηζηηθφ θέξδνο ή δεκία θαη ην
θφζηνο ηεο πξνυπεξεζίαο. Ζ δέζκεπζε ηεο θαζνξηζκέλεο παξνρήο ππνινγίδεηαη εηεζίσο απφ αλεμάξηεην
αλαινγηζηή κε ηελ ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο πξνβεβιεκέλεο πηζησηηθήο κνλάδνο. Γηα ηελ πξνεμφθιεζε
ρξεζηκνπνηείηαη ην επηηφθην ησλ καθξνπξνζέζκσλ νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ.
Ρα αλαινγηζηηθά θέξδε θαη νη δεκίεο είλαη ζηνηρεία ηεο ππνρξέσζεο ηεο παξνρήο ηεο επηρείξεζεο, φζν θαη ηνπ
εμφδνπ ην νπνίν ζα αλαγλσξηζηεί ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ. Απηά πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο
πξνζαξκνγέο κε βάζε ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη είλαη πάλσ ή θάησ απφ ην πεξηζψξην ηνπ 10% ηεο
ζσξεπκέλεο ππνρξέσζεο, θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα κέζα ζηνλ αλακελφκελν κέζν αζθαιηζηηθφ
ρξφλν ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην πξφγξακκα. Ρν θφζηνο πξνυπεξεζίαο αλαγλσξίδεηαη άκεζα ζηα
απνηειέζκαηα κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε πνπ νη κεηαβνιέο ηνπ πξνγξάκκαηνο εμαξηψληαη απφ ηνλ
ελαπνκέλνληα ρξφλν ππεξεζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ. Πηελ πεξίπησζε απηή ην θφζηνο πξνυπεξεζίαο
θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν κέζα ζηελ πεξίνδν σξίκαλζεο.
Ξαξνρέο ηεξκαηηζκνύ ηεο απαζρόιεζεο: Νη παξνρέο ιφγσ ιήμεο ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο
θαηαβάιινληαη φηαλ νη εξγαδφκελνη απνρσξνχλ πξηλ ηελ εκεξνκελία ζπληαμηνδφηεζεο. Ν Όκηινο θαηαρσξεί
απηέο ηηο παξνρέο φηαλ δεζκεχεηαη, είηε φηαλ ηεξκαηίδεη ηελ απαζρφιεζε ππαξρφλησλ εξγαδνκέλσλ
ζχκθσλα κε έλα ιεπηνκεξέο πξφγξακκα γηα ην νπνίν δελ ππάξρεη πηζαλφηεηα απφζπξζεο, είηε φηαλ
πξνζθέξεη απηέο ηηο παξνρέο σο θίλεηξν γηα εθνχζηα (εζεινπζία) απνρψξεζε. Όηαλ νη παξνρέο απηέο
θαζίζηαληαη πιεξσηέεο ζε πεξηφδνπο πέξα ησλ δψδεθα κελψλ απφ εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο
ζέζεο, ηφηε ζα πξέπεη λα πξνεμνθινχληαη κε βάζε ηηο απνδφζεηο ησλ πςειήο πνηφηεηαο εηαηξηθψλ
νκνιφγσλ ή ησλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ.
Πηελ πεξίπησζε κίαο πξνζθνξάο πνπ γίλεηαη γηα λα ελζαξξχλεη ηελ εζεινπζία απνρψξεζε, ε απνηίκεζε ησλ
παξνρψλ ιήμεο ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αλακέλεηαη λα
δερηνχλ ηελ πξνζθνξά. Πηελ πεξίπησζε ηεξκαηηζκνχ απαζρφιεζεο πνπ ππάξρεη αδπλακία πξνζδηνξηζκνχ ησλ
εξγαδνκέλσλ πνπ ζα θάλνπλ ρξήζε απηψλ ησλ παξνρψλ, δελ γίλεηαη ινγηζηηθνπνίεζε αιιά γλσζηνπνίεζε
απηψλ σο ελδερφκελε ππνρξέσζε.
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4.17 Θξαηηθέο Δπηρνξεγήζεηο
Ν Όκηινο αλαγλσξίδεη ηηο θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο νη νπνίεο ηθαλνπνηνχλ αζξνηζηηθά ηα εμήο θξηηήξηα: α)
πάξρεη ηεθκαηξφκελε βεβαηφηεηα φηη ε επηρείξεζε έρεη ζπκκνξθσζεί ή πξφθεηηαη λα ζπκκνξθσζεί κε ηνπο
φξνπο ηεο επηρνξήγεζεο θαη β) πηζαλνινγείηαη φηη ην πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο ζα εηζπξαρζεί. Θαηαρσξνχληαη
ζηελ εχινγε αμία θαη αλαγλσξίδνληαη κε ηξφπν ζπζηεκαηηθφ ζηα έζνδα, κε βάζε ηελ αξρή ηνπ
ζπζρεηηζκνχ ησλ επηρνξεγήζεσλ κε ηα αληίζηνηρα θφζηε ηα νπνία θαη επηρνξεγνχλ.
Νη επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πεξηιακβάλνληαη ζηηο καθξνπξφζεζκεο
ππνρξεψζεηο σο έζνδν επφκελσλ ρξήζεσλ θαη αλαγλσξίδνληαη ζπζηεκαηηθά θαη νξζνινγηθά ζηα έζνδα θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ.
4.18 Ξξνβιέςεηο
Ξξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ν Όκηινο έρεη παξνχζεο λνκηθέο ε ηεθκαηξφκελεο ππνρξεψζεηο σο
απνηέιεζκα παξειζφλησλ γεγνλφησλ, είλαη πηζαλή ε εθθαζάξηζή ηνπο κέζσ εθξνψλ πφξσλ θαη ε εθηίκεζε
ηνπ αθξηβνχο πνζνχ ηεο ππνρξέσζεο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε αμηνπηζηία. Νη πξνβιέςεηο
επηζθνπνχληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο θαη πξνζαξκφδνληαη
πξνθεηκέλνπ λα αληαλαθινχλ ηελ παξνχζα αμία ηεο δαπάλεο πνπ αλακέλεηαη λα απαηηεζεί γηα ηε
δηεπζέηεζε ηεο ππνρξέσζεο. Ρν πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο
παξνχζαο αμίαο αληηθαηνπηξίδεη ηηο ηξέρνπζεο αγνξαίεο εθηηκήζεηο γηα ηελ ρξνληθή αμία ηνπ ρξήκαηνο θαη
απμήζεηο πνπ αθνξνχλ ηε ζπγθεθξηκέλε ππνρξέσζε.
Νη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά γλσζηνπνηνχληαη,
εθηφο αλ ε πηζαλφηεηα εθξνψλ πφξσλ νη νπνίνη ελζσκαηψλνπλ νηθνλνκηθά νθέιε είλαη ειάρηζηε. Νη
ελδερφκελεο απαηηήζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά γλσζηνπνηνχληαη εθφζνλ ε
εηζξνή νηθνλνκηθψλ νθειψλ είλαη πηζαλή.
4.19 Ρξαπεδηθόο δαλεηζκόο
Όια ηα δάλεηα αξρηθψο αλαγλσξίδνληαη ζην θφζηνο, πνπ είλαη ε εχινγε αμία ηνπ αληαιιάγκαηνο πνπ
ιακβάλεηαη κεησκέλε κε ην θφζηνο έθδνζεο. Κεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, ηα δάλεηα απνηηκψληαη ζην
απνζβέζηκν θφζηνο κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.
4.20 Σξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο
Νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο, εθηφο απφ ηα ηξαπεδηθά δάλεηα, πεξηιακβάλνπλ, εκπνξηθέο θαη ινηπέο
ππνρξεψζεηο θαη ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο. Νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε
Δηαηξεία ζπκκεηέρεη ζπκβαηηθά ζην ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν θαη δηαγξάθνληαη φηαλ ε Δηαηξεία
απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε ή απηή αθπξψλεηαη ή ιήγεη. Νη ηφθνη αλαγλσξίδνληαη σο
ρξεκαηννηθνλνκηθφ

θφζηνο

ζηελ

θαηάζηαζε

ζπλνιηθψλ

εζφδσλ.

Νη

εκπνξηθέο

ππνρξεψζεηο

παξαθνινπζνχληαη ζπλήζσο ζηα νλνκαζηηθά ηνπο πνζά (εθηφο θαη αλ ε επίδξαζε ηεο δηαρξνληθήο αμίαο ηνπ
ρξήκαηνο είλαη ζεκαληηθή). Νη ππνρξεψζεηο απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο παξαθνινπζνχληαη ζην
απνζβέζηκν θφζηνο.
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4.21 Αλαγλώξηζε εζόδσλ θαη εμόδσλ
Έζνδα: Ρα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηελ εχινγε αμία εθηειεζζέλησλ έξγσλ, πσιήζεσλ αγαζψλ θαη παξνρήο
ππεξεζηψλ, θαζαξά απφ Φφξν Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο, εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο. Ρα δηεηαηξηθά έζνδα ζηνλ
Όκηιν απαιείθνληαη πιήξσο. Ζ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη σο εμήο:
- Θαηαζθεπαζηηθά Ππκβόιαηα Έξγσλ: Ρα έζνδα απφ ηελ εθηέιεζε θαηαζθεπαζηηθψλ ζπκβνιαίσλ
ινγίδνληαη ηελ πεξίνδν πνπ θαηαζθεπάδεηαη ην έξγν, κε βάζε ηε κέζνδν πνζνζηηαίαο νινθιήξσζεο
ηνπ έξγνπ.
- Ξσιήζεηο αθηλήησλ: Ρν έζνδν αλαγλσξίδεηαη φηαλ κεηαβηβάδεηαη ν λφκηκνο ηίηινο ζηνλ αγνξαζηή θαη
κεηαθέξνληαη νη θίλδπλνη θαη ηα νθέιε ηεο ηδηνθηεζίαο.
- Ξσιήζεηο αγαζώλ: Νη πσιήζεηο αγαζψλ αλαγλσξίδνληαη φηαλ ν Όκηινο παξαδίδεη ηα αγαζά ζηνπο
πειάηεο, ηα αγαζά γίλνληαη απνδεθηά απφ απηνχο θαη ε είζπξαμε ηεο απαίηεζεο είλαη εχινγα
εμαζθαιηζκέλε.
- Ξαξνρή ππεξεζηώλ: Ρα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ ινγίδνληαη ηελ πεξίνδν πνπ παξέρνληαη νη
ππεξεζίεο, κε βάζε ην ζηάδην νινθιήξσζεο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.
- Έζνδα από ηόθνπο: Ρα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη βάζεη ρξνληθήο αλαινγίαο θαη κε ηελ ρξήζε
ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Όηαλ ππάξρεη απνκείσζε ησλ απαηηήζεσλ, ε ινγηζηηθή αμία απηψλ
κεηψλεηαη ζην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπο ην νπνίν είλαη ε παξνχζα αμία ησλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ
ηακεηαθψλ ξνψλ πξνεμνθιεκέλσλ κε ην αξρηθφ πξαγκαηηθφ επηηφθην. Πηελ ζπλέρεηα ινγίδνληαη ηφθνη
κε ην ίδην επηηφθην επί ηεο απνκεησκέλεο (λέαο ινγηζηηθήο) αμίαο.
- Κεξίζκαηα: Ρα κεξίζκαηα, ινγίδνληαη σο έζνδα, φηαλ ζεκειηψλεηαη ην δηθαίσκα είζπξαμήο ηνπο.
Έμνδα: Ρα έμνδα αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ζε δεδνπιεπκέλε βάζε. Νη πιεξσµέο πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα σο έμνδα, θαηά ην ρξφλν
ρξήζεο ηνπ κηζζίνπ. Ρα έμνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη ζε δεδνπιεπκέλε βάζε.
4.22 Θαηαζθεπαζηηθά ζπκβόιαηα
Ρα θαηαζθεπαζηηθά ζπκβφιαηα αθνξνχλ ηελ θαηαζθεπή πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή νκάδα ζπλδεδεκέλσλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ εηδηθά γηα πειάηεο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ζρεηηθά
ζπκβφιαηα θαη ησλ νπνίσλ ε εθηέιεζε ζπλήζσο δηαξθεί γηα ρξνληθφ δηάζηεκα άλσ ηεο κηα ρξήζεο.
Ρα έμνδα πνπ αθνξνχλ ζην ζπκβφιαην αλαγλσξίδνληαη φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη.
Ρα έζνδα αλαγλσξίδνληαη σο εμήο :
α) Πηελ πεξίπησζε φπνπ ην απνηέιεζκα κηαο ζχκβαζεο θαηαζθεπήο έξγνπ δελ είλαη εθηθηφ λα απνηηκεζεί
αμηφπηζηα, θαη θπξίσο ζηελ πεξίπησζε φπνπ ην έξγν βξίζθεηαη ζε πξψηκν ζηάδην:
Ρν έζνδν αλαγλσξίδεηαη κφλν ζηελ έθηαζε πνπ ην αλαιεθζέλ ζπκβαηηθφ θφζηνο ελδέρεηαη λα
αλαθηεζεί θαη
Ρν ζπκβαηηθφ θφζηνο αλαγλσξίδεηαη ζηα έμνδα ηεο ρξήζεο ζηελ νπνία αλαιήθζεθε.
β) Όηαλ ην απνηέιεζκα ελφο ζπκβνιαίνπ έξγνπ κπνξεί λα εθηηκεζεί κε αμηνπηζηία, ην έζνδν θαη ηα έμνδα
ηνπ ζπκβνιαίνπ αλαγλσξίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζπκβνιαίνπ, αληίζηνηρα, σο έζνδν θαη έμνδν.
Ν Όκηινο ρξεζηκνπνηεί ηε κέζνδν ηεο πνζνζηηαίαο νινθιήξσζεο γηα λα θαζνξίζεη ην θαηάιιειν πνζφ
εζφδνπ θαη εμφδνπ πνπ ζα αλαγλσξίζεη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν.
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Ρν ζηάδην νινθιήξσζεο κεηξάηαη κε βάζε ην ζπκβαηηθφ θφζηνο πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη ηελ
εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ εθηηκψκελν θφζηνο θαηαζθεπή θάζε έξγνπ.
Όηαλ είλαη πηζαλφ ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ ζπκβνιαίνπ λα ππεξβεί ην ζπλνιηθφ έζνδν, ηφηε ε αλακελφκελε
δεκία αλαγλσξίδεηαη άκεζα ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ ρξήζεο σο έμνδν.
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε έσο ην ηέινο ηεο ρξήζεο , ηπρφλ έμνδα πνπ
ζρεηίδνληαη κε κειινληηθέο εξγαζίεο αλαθνξηθά κε ην ζπκβφιαην εμαηξνχληαη θαη εκθαλίδνληαη σο έξγν ζε
εμέιημε. Ρν ζχλνιν ηνπ θφζηνπο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ηνπ θέξδνπο / δεκίαο πνπ αλαγλσξίζζεθε γηα
θάζε ζπκβφιαην ζπγθξίλεηαη κε ηηο πξννδεπηηθέο ηηκνινγήζεηο κέρξη ην ηέινο ηεο ρξήζεο.
Όπνπ ηα πξαγκαηνπνηεζέληα έμνδα πιένλ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ (κείνλ ησλ δεκηψλ) πνπ έρνπλ
αλαγλσξηζζεί ππεξβαίλνπλ ηηο πξννδεπηηθέο ηηκνινγήζεηο, ε δηαθνξά εκθαλίδεηαη σο απαίηεζε απφ πειάηεο
ζπκβνιαίσλ έξγσλ ζην θνλδχιη «Απαηηήζεηο απφ θαηαζθεπαζηηθά ζπκβφιαηα». Όηαλ νη πξννδεπηηθέο
ηηκνινγήζεηο ππεξβαίλνπλ ηα πξαγκαηνπνηεζέληα έμνδα πιένλ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ (κείνλ ησλ δεκηψλ)
πνπ έρνπλ αλαγλσξηζζεί, ην ππφινηπν εκθαλίδεηαη σο ππνρξέσζε πξνο ηνπο πειάηεο ζπκβνιαίσλ έξγσλ
ζην θνλδχιη «Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο».
4.23 Γηαλνκή κεξηζκάησλ
Ζ δηαλνκή κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξέσζε ζηηο αηνκηθέο θαη
ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ε δηαλνκή εγθξίλεηαη απφ ηελ Γεληθή
Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ.
5. Γνκή ηνπ Νκίινπ θαη κέζνδνο ελνπνίεζεο εηαηξεηώλ
Ζ δνκή ηνπ Νκίινπ ζηηο 31/12/2016 θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ έρεη
σο εμήο :
α) Δθηφο απφ ηελ κεηξηθή Δηαηξεία ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζηηο 31/12/2016
πεξηιακβάλνληαη κε ηελ κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο θαη νη θάησζη ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο:

Δπσλπκία
ΔΟΓΝΛΔΡ Α.Ρ.Δ.
ΑΡΖΔΛΑ ROMANIA SRL
ΑΘΖΛΑ ΞΑΟΑΣΩΟΖΠΔΗΠ ΑΔ
ATHENA LIBYA

Έδξα

Αληηθείκελν
Γξαζηεξηόηεηαο

% Ππκ/ρήο

ΚΑΟΝΠΗ

Ρερληθά έξγα

51,52%

ΟΝΚΑΛΗΑ

Ρερληθά έξγα

100%

ΚΑΟΝΠΗ

Ξαξαρσξήζεηο

99%

ΙΗΒΖ

Ρερληθά έξγα

65%

Πρέζε πνπ
ππαγ όξεπζε ηελ
ελνπνίεζε
Ρν πνζνζηφ
ζπκκεηνρήο
Ρν πνζνζηφ
ζπκκεηνρήο
Ρν πνζνζηφ
ζπκκεηνρήο
Ρν πνζνζηφ
ζπκκεηνρήο

Ζ ζπκκεηνρή ζηελ εηαηξεία ALB ΚΔΡΡΔΚ ΔΞΔ δηεγξάθε ζην ζχλνιν ηεο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο
κεηξηθήο εηαηξείαο θαηά ηελ κεηάβαζε ζε ΓΙΞ, θαζψο δελ έρεη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ππνρξεψζεηο θαη
νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα.
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β) Ρα ζρήκαηα ππφ θνηλφ έιεγρν (θαηαζθεπαζηηθέο θνηλνπξαμίεο) ζηα νπνία ζπκκεηέρεη είηε ε κεηξηθή
Δηαηξία είηε νη ζπγαηξηθέο ηεο, ελνπνηνχληαη κε ηελ κέζνδν ηεο αλαινγηθήο ελνπνίεζεο ζηηο αηνκηθέο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο Δηαηξίαο θαζψο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ γηα ηηο αληίζηνηρεο ζπκκεηνρέο
ηνπο. Ρα ζρήκαηα ππφ θνηλφ έιεγρν ζηα νπνία ζπκκεηέρεη ε Δηαηξεία είλαη ηα εμήο:
ΝΛΝΚΑ

ΔΓΟΑ

ΞΝΠΝΠΡΝ

ΝΛΝΚΑ

ΔΓΟΑ ΞΝΠΝΠΡΝ

Θ/Μ ΑΘΖΛΑ - ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΗΓΖΠ

Αζήλα

50,00%

Θ/Μ ΞΟΝΝΓΔΡΗΘΖ - ΑΘΖΛΑ (ΘΟΑΪΝΒΑ)

Αζήλα

35,00%

Θ/Μ ΑΘΖΛΑ - FCC

Αζήλα

50,00%

Θ/Μ ΡΔΟΛΑ - ΑΘΖΛΑ (ΑΟΑΣΘΝΠ-ΞΔΟΗΠΡΔΟΗ)

Αζήλα

37,50%

Θ/Μ ΑΘΖΛΑ - BARESEL - ΑΡΡΗΘΑΡ

Αζήλα

34,00%

Θ/Μ ΑΘΡΩΟ-ΑΘΖΛΑ-ΘΔΚ. (ΘΑΙΑΡΟΑΒΑ)

Αζήλα

29,00%

Θ/Μ ΑΘΖΛΑ - LAND & MARINE

Αζήλα

46,875%

Θ/Μ ΑΟΣΗΟΝΓΝΛ - ΑΘΖΛΑ (ΘΖΠΔΗΝ)

Αζήλα

50,00%

Θ/Μ ΑΘΖΛΑ - SNAMPROGETTI

Αζήλα

100,00%

Θ/Μ ΑΡΡΗΘΑΡ - ΑΘΖΛΑ (ΑΓ.ΘΝΠΚΑΠ)

Αζήλα

40,00%

K/Μ ΑΘ-ΘΔΚ.-ΔΙΙ.ΡΔΣ.-ΘΩΛ.-ΡΠΑΚΞΟΑΠ

Αζήλα

25,00%

Θ/Μ ΑΘΡΩΟ - ΘΔΚ/ΚΖ - ΑΘΖΛΑ (Α380)

Αζήλα

33,33%

Θ/Μ ΑΘ-ΔΙ.ΡΔΣΛ.-ΘΔΚ-PASS.-ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ

Θεζ/λίθε

28,00%

Θ/Μ ΑΘΖΛΑ - J&P ΑΒΑΜ (ΠΘΑΟΦΔΗΑ)

Αζήλα

50,00%

Θ/Μ ΑΘ.-ΘΔΚ.-ΔΙ.ΡΔΣ. - ΘΡΗΟΗΝ ΒΡΗΝΦΝΟΩΛ Αζήλα

33,33%

Θ/Μ ΑΘΖΛΑ ΑΡΔ -ΑΘΡΩΟ ΑΡΔ (Α425)

Αζήλα

50,00%

Θ/Μ ΞΙΑΡΑΚΩΛΑ

Αζήλα

19,60%

Θ/Μ ΚΝΣΙΝΠ - ΑΘΖΛΑ (ΠΖΟΑΓΓΑ Π2)

Αζήλα

50,00%

Θ/Μ ΑΘΡΩΟ - ΑΘΖΛΑ - ΔΚΞΔΓΝΠ (IBC)

Αζήλα

26,00%

Θ/Μ ΑΘΖΛΑ - ΑΘΡΩΟ (Α-417)

Αζήλα

70,00%

Θ/Μ ΒΗΝΡΔΟ - ΑΘΖΛΑ

Αζήλα

50,00%

Θ/Μ ΑΘΡΩΟ - ΑΘΖΛΑ (ΒΝΘΝΟΔΠΡΗ)

Αζήλα

50,00%

Θ/Μ ΓΔΦΟΑ

Αζήλα

7,74%

Θ/Μ ΘΑΡΑΠΘΔΖΠ ΚΑΙΗΑΘΝΠ ΘΙΔΗΓΗ

Αζήλα

5,00%

Θ/Μ ΑΘΖΛΑ-ΘΔΚ/ΚΖ-ΑΡΡΗΘΑΡ (ΔΟΚΖΠ)

Αζήλα

33,33%

ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡ. Θ/ΜΗΑ ΑΞΗΝΛ ΘΙΔΝΠ

Αζήλα

4,00%

K/Μ ΘΔΚ-ΔΙΙ.ΡΔΣΛ.-ΑΘ.-PASS.-GIOVΑΛΗ

Αζήλα

26,67%

Θ/Μ ΑΘΖΛΑ ΑΡΔ-ΑΘΡΩΟ ΑΡΔ (Α435)

Αζήλα

50,00%

Θ/Μ ΘΔΚ/ΚΖ-ΑΘΖΛΑ-ΘΝΟΝΡΕΖΠ (ΗΘΑΟΝΠ)

Αζήλα

33,33%

Θ/Μ ΑΘΡΩΟ -ΑΘΖΛΑ-ΓΘΝΙΗΝΞΝΙΝΠ (Α-440) Αζήλα

48,00%

Θ/Μ ΑΘΖΛΑ-ΑΘΡΩΟ (ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ)

Αζήλα

70,00%

Θ/Μ J & P ΑΒΑΜ ΑΔ - ΑΘΖΛΑ ΑΡΔ (ΦΑ-275)

Αζήλα

35,00%

Θ/Μ ΡΝΟΗΠΡΗΘΝ ΙΗΚΔΛΑ ΙΔΘΑΓΑΠ

Αζήλα

22,50%

Θ/Μ ΑΘΡΩΟ ΑΡΔ - ΑΘΖΛΑ ΑΡΔ (Γ1618)

Αζήλα

30,00%

Θ/Μ ΚΖΣΑΛΗΘΖ - ΑΘΖΛΑ (MPC)

Αζήλα

50,00%

Θ/Μ ΑΘΡΩΟ - ΑΘΖΛΑ (Α-446)

Αζήλα

30,00%

ΘΜ ΓΩΓΩΛΖ ΚΝΣΙΝΠ - ΑΘΖΛΑ

Αζήλα

50,00%

Θ/Μ J & P ΑΒΑΜ ΑΔ - ΑΘΖΛΑ ΑΡΔ (ΦΑ-705)

Αζήλα

50,00%

Θ/Μ ΞΝΠΔΗΓΩΛ

Αζήλα

16,50%

Θ/Μ TSO - ΑΟΣΗΟΝΓΝΛ - ΔΟΓΝΛΔΡ

Αζήλα

22,95%

* Δκκεζε ζπκκεηνρή

Θ/Μ ΑΟΣΗΟΝΓΝΛ - ΔΟΓΝΛΔΡ

Αζήλα

25,50%

* Δκκεζε ζπκκεηνρή

Θ/Μ ΡΔΣΛΗΘΖ 2000 - ΔΟΓΝΛΔΡ

Αζήλα

15,30%

* Δκκεζε ζπκκεηνρή

Θ/Μ Γ.ΠΗΟΓΑΟΖΠ & ΠΗΑ ΝΔ - ΔΟΓΝΛΔΡ

Αζήλα

15,30%

* Δκκεζε ζπκκεηνρή

Θ/Μ ΞΟΝΔΡ ΑΔ - ΔΟΓΝΛΔΡ ΑΡΔ

Αζήλα

25,50%

* Δκκεζε ζπκκεηνρή

Θ/Μ ΔΟΓΝΛΔΡ ΑΡΔ - ΞΟΝΔΡ ΑΔ (ΘΩΠ)

Αζήλα

25,50%

* Δκκεζε ζπκκεηνρή

Θ/Μ EURARCO SA - ΔΟΓΝΛΔΡ ΑΡΔ (ΠΞΔΟΣΔΗΝΠ) Αζήλα

7,65%

* Δκκεζε ζπκκεηνρή

Πηελ ηξέρνπζα πεξίνδν, ζε ζρέζε κε ηελ 31/12/2015 δελ πεξηιακβάλνληαη ηα θάησζη ζρήκαηα ππφ θνηλφ
έιεγρν (θαηαζθεπαζηηθέο θνηλνπξαμίεο) ιφγσ πεξάησζεο ηνπ έξγνπ γηα ην νπνίν είραλ ζπζηαζεί λα
εθηειέζνπλ:
ΝΛΝΚΑ

ΔΓΟΑ

Θ/Μ ΑΘΖΛΑ - ΞΟΝΝΓΔΡΗΘΖ

ΑΘΖΛΑ

ΞΝΠΝΠΡΝ
60,00%

Θ/ΜΗΑ ΑΘΡΩΟ-ΑΘΖΛΑ (Α-438)

ΝΛΝΚΑ

ΑΘΖΛΑ 50,00%

ΔΓΟΑ ΞΝΠΝΠΡΝ

Θ/Μ ΔΟΔΡΒΝ - ΑΘΖΛΑ - ΟΝΡΠΖΠ

ΑΘΖΛΑ

25,00%

Θ/Μ ΑΘΡΩΟ ΑΡΔ-ΑΘΖΛΑ ΑΡΔ Γ8642

ΑΘΖΛΑ 50,00%

Θ/Μ ΑΘΖΛΑ-ΗΚΔΘ HELLAS

ΑΘΖΛΑ

99,00%

Ρν ΓΞΣΑ 11 αληηθαηέζηεζε ην ΓΙΞ 31 (Ππκκεηνρέο ζε θνηλνπξαμίεο) θαη ηε ΚΔΓ 13 (Απφ θνηλνχ
ειεγρφκελεο

νηθνλνκηθέο

νληφηεηεο

—

Κε

ρξεκαηηθέο

ζπλεηζθνξέο

απφ

θνηλνπξαθηνχληεο)

θαη

πξαγκαηεχεηαη ηνλ ηξφπν πνπ νη απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο ζα πξέπεη λα ηαμηλνκνχληαη, φηαλ δχν ή
πεξηζζφηεξα κέξε έρνπλ απφ θνηλνχ έιεγρν. Νη ηχπνη ησλ ζπκθσληψλ πεξηνξίδνληαη ζε δχν: θνηλέο
επηρεηξήζεηο (joint operations) θαη θνηλνπξαμίεο (joint ventures). Ζ ηαμηλφκεζε εμαξηάηαη απφ ηα δηθαηψκαηα
θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ κεξψλ ζηε ζπκθσλία, ιακβάλνληαο ππφςε ηε δνκή θαη ηε λνκηθή κνξθή ηεο
ζπκθσλίαο, ηνπο ζπκθσλεζέληεο φξνπο απφ ηα κέξε θαη, φπνπ είλαη ζρεηηθά, άιια γεγνλφηα θαη ζπλζήθεο.
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Θνηλέο επηρεηξήζεηο ζεσξνχληαη νη απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο φπνπ ηα κέξε (ζπκκεηέρνληεο) πνπ έρνπλ
θνηλφ έιεγρν δηαζέηνπλ δηθαηψκαηα επί ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη επζχλεο επί ησλ
ππνρξεψζεσλ ηνπ ζρήκαηνο. Νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα ινγηζηηθνπνηνχλ ηα πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο (θαζψο θαη ηα έζνδα θαη έμνδα) πνπ ζρεηίδνληαη κε ην κεξίδην ηνπο
ζην ζρήκα.
Θνηλνπξαμίεο ζεσξνχληαη νη απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο φπνπ ηα κέξε (θνηλνπξαθηνχληεο) πνπ έρνπλ
θνηλφ έιεγρν ζηηο ζπκθσλίεο δηαζέηνπλ δηθαηψκαηα επί ησλ θαζαξψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ
ζρήκαηνο. Νη επηρεηξήζεηο απηέο ινγηζηηθνπνηνχληαη κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. H αλαινγηθή
ελνπνίεζε δελ είλαη πιένλ εθαξκφζηκε.
Νη θχξηεο απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο φπνπ ν Όκηινο ζπκκεηέρεη αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε θαηαζθεπαζηηθψλ
ζπκβνιαίσλ κέζσ θνηλνπξαθηηθψλ ζρεκάησλ. Ρα θνηλνπξαθηηθά απηά ζρήκαηα θαηαηάζζνληαη σο θνηλέο
επηρεηξήζεηο ιφγσ ηνπ φηη ε λνκηθή ηνπο κνξθή παξέρεη ζηα κέξε άκεζα δηθαηψκαηα επί ησλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ θαη επζχλεο επί ησλ ππνρξεψζεσλ. Κε βάζε ην ΓΞΣΑ 11, ν Όκηινο ινγηζηηθνπνηεί ηα πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία, ηηο ππνρξεψζεηο, ηα έζνδα θαη ηα έμνδα κε βάζε ην κεξίδηφ ηνπ ζηα ζρήκαηα. Ζ παξαπάλσ
θαηάηαμε δελ επέθεξε κεηαβνιέο ζηηο Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ. Ν Όκηινο δελ έρεη ζπκκεηνρέο
ζε εηαηξείεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ην πξφηππν σο θνηλνπξαμίεο.
Πηηο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ε εηαηξεία απεηθνλίδεη ηηο ζπκκεηνρέο ηεο ζηηο «Θνηλέο επηρεηξήζεηο»,
φπσο θαη ζηνλ φκηιν, δειαδή ινγηζηηθνπνηεί ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο, θαζψο θαη ηα
έζνδα θαη έμνδα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην κεξίδην ηνπο ζην ζρήκα, ζε αληίζεζε κε ην ΓΙΞ 31, φπνπ ηηο
ινγηζηηθνπνηνχζε κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο.
Νη ζεκαληηθφηεξεο ζπκκεηνρέο ηεο Δηαηξείαο ζε ζρήκαηα ππφ θνηλφ έιεγρν (θαηαζθεπαζηηθέο θνηλνπξαμίεο)
είλαη νη αθφινπζεο:
A/A ΟΝΟΜΑ Κ/ΞΙΑ

ΤΜΜΕΣΟΥΗ
ΑΘΗΝΑ

ΕΡΓΟ

1

Θ/Μ ΑΘΖΛΑ - ΚΖΣΑΛΗΘΖ

ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΡΚΖΚΑΡΥΛ ΑΡ/ΚΝ ΑΞΝ Α.Θ. ΘΔΟΚΝΞΙΥΛ ΚΔΣΟΗ ΛΔΑ ΘΝΗΡΖ
ΠΞΔΟΣΔΗΝ & ΑΞΝ Α.Θ.ΟΝΓΗΡΠΑΠ ΚΔΣΟΗ Α.Θ.ΑΓ.ΚΑΟΗΛΑΠ,ΥΠ ΔΞΔΘΡΑΠΖ ΡΝ ΑΜΝΛΑ
ΞΑΘΔ ΠΡΝ ΡΚΖΚΑ ΠΘΑΟΦΔΗΑ-ΙΑΚΗΑ-ΟΑΣΔΠ

50,00%

2

Θ/Μ ΑΘΖΛΑ - ΑΘΡΥΟ (ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ)

ΔΞΔΘΡΑΠΖ ΓΗΑΓΟΝΚΝ ΞΟΝΠΑΞΝΓΔΗΥΠΔΥΛ ΑΔΟΝΠΘΑΦΥΛ 10-28 (ΚΔΡΑ ΞΑΟΑΙΙΖΙΝ
ΡΟΝΣΝΓΟΝΚΝ) ΘΟΑΡΗΘΝ ΑΔΟΝΙΗΚΔΛΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ "ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ"

70,00%

3

Θ/Μ ΞΟΝΝΓΔΡΗΘΖ - ΑΘΖΛΑ

4

Θ/Μ ΘΑΡΑΠΘΔΖΠ ΚΑΙΗΑΘΝΠ ΘΙΔΗΓΗ

5

ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΔΑΠΡΗΘΖ Θ/ΜΗΑ ΑΞΗΝΛ ΘΙΔΝΠ

6

Θ/Μ ΑΘΡΥΟ-ΑΘΖΛΑ-ΓΘΝΙΗΝΞΝΙΝΠ (Α-440)

7

Θ/Μ ΑΘΡΥΟ ΑΡΔ - ΑΘΖΛΑ ΑΡΔ (Γ1618)

Ρα

παξαθάησ

πνζά

ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΝΓΝ DN6 ΡΚΖΚΑ CRAIOVA - DROBETA TURNUSEVERIN Σ.Θ 298 +
000 ΠΚΒΑΠΖ 4R12
ΚΔΙΔΡΖ-ΘΑΡΑΠΘΔΖ-ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ-ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ-ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΘΑΗ ΔΘΚΔΡΑΙΙΔΠΖ
ΡΝ ΔΟΓΝ ΡΚΖΚΑ ΞΑΘΔ ΚΑΙΗΑΘΝΠ-ΘΙΔΗΓΗ
ΚΔΙΔΡΖ - ΘΑΡΑΠΘΔΖ - ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ - ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ - ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΘΑΗ
ΔΘΚΔΡΑΙΙΔΠΖ ΡΝ ΔΟΓΝ ΑΡΝΘΗΛΖΡΝΓΟΝΚΝΠ - ΔΙΔΠΗΛΑ - ΘΝΟΗΛΘΝΠ - ΞΑΡΟΑ ΞΟΓΝΠ - ΡΠΑΘΥΛΑ
ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΡΝ ΘΔΛΡΟΝ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ ΙΚΑΡΥΛ
ΤΡΡΑΙΔΗΑΠ Α-440
ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΡΝ ΘΔΛΡΟΝ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ ΙΚΑΡΥΛ
ΤΡΡΑΙΔΗΑΠ Αξ.Πύκβ.14194416-3

αληηπξνζσπεχνπλ

ην

κεξίδην

ελεξγεηηθνχ,

ππνρξεψζεσλ,

35,00%
5,00%
4,00%
48,00%
30,00%

πσιήζεσλ

θαη

απνηειεζκάησλ ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Δηαηξείαο ζε ζρήκαηα ππφ θνηλφ έιεγρν (θαηαζθεπαζηηθέο
θνηλνπξαμίεο) θαη πεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ
εζφδσλ ηφζν ηνπ Νκίινπ, φζν θαη ηεο Δηαηξείαο.
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Ο ΟΜΙΛΟ
31/12/2016
Περηοσζηαθά ηοητεία
Mε θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό
Θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό
Yποτρεώζεης
Καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Καζαρή ζέζε

Έζνδα
Έμνδα
Θέξδε/ δεκηέο (κεηά θόξσλ)

31/12/2015

456.453,28
34.246.574,16
34.703.027,44

1.305.075,33
46.902.389,16
48.207.464,49

3.354.533,79
23.541.694,46
26.896.228,25
7.806.799,19

6.225.381,19
27.691.956,84
33.917.338,03
14.290.126,46

31/12/2016
9.171.366,85
-16.794.273,08
-7.622.906,23

31/12/2015
12.707.551,77
-15.167.051,70
-2.459.499,93

γ) Κε ηε κέζνδν ηεο Θαζαξήο Θέζεο ελνπνηνχληαη νη παξαθάησ ζπγγελείο εηαηξείεο:
Δπσλπκία
31/12/2016
ΒΑΘΩΛ Α.Θ.Ρ.ΘΡ. & Ρ.Δ.
ΒΗΝΔΛΔΟΓΔΗΑ Α.Δ. ΑΜΗΝΞΝΗΖΠΖΠ ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΩΛ
ΞΝΟΩΛ
ΛΔΝΠ ΞΝΓ.ΠΡΑΘΚΝΠ ΑΡ.ΝΙΞ ΑΔ
SC ECO SA

Σώξα
εγ θαηάζηαζεο

Δλεξγ εηηθό

πνρξεώζεηο

Θύθινο
Δξγ αζηώλ

Θέξδε
(δεκηέο)

Διιάδα

5.352.613,97

952.327,62

Διιάδα

1.910.358,71

892.319,68

Διιάδα

5.270.000,00

3.133.000,00

656.000,00

-49.687,57

24,727%

-

-

-

-

24,409%

12.532.972,68

4.977.647,30

Ονπκαλία

0,00

Ξνζνζηό
ζπκκεηνρήο

-17.994,53

25%

453.012,95 -155.825,88

45%

*

1.109.012,95 -223.507,98

* Ξξφθεηηαη γηα εηαηξεία ηνπ εμσηεξηθνχ. Ζ ζπκκεηνρή δηεγξάθε ζην ζχλνιφ ηεο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ζε πξνεγνχκελε ρξήζε.

Δπσλπκία

Σώξα
εγ θαηάζηαζεο

Δλεξγ εηηθό

πνρξεώζεηο

Θύθινο
Δξγ αζηώλ

Θέξδε
(δεκηέο)

Ξνζνζηό
ζπκκεηνρήο

31/12/2015
ΒΑΘΩΛ Α.Θ.Ρ.ΘΡ. & Ρ.Δ.
ΒΗΝΔΛΔΟΓΔΗΑ Α.Δ. ΑΜΗΝΞΝΗΖΠΖΠ ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΩΛ
ΞΝΟΩΛ
ATHENA EMIRATES LLC
ΛΔΝΠ ΞΝΓ.ΠΡΑΘΚΝΠ ΑΡ.ΝΙΞ ΑΔ
SC ECO SA

Διιάδα

5.355.080,69

936.799,81

0,00

3.606,29

25%

Διιάδα

2.045.537,11

470.452,40

489.590,52

39.840,64

45%

Αξαβηθά Δκηξάηα
Διιάδα
Ονπκαλία

0,00
5.436.000,00
12.836.617,80

0,00
3.388.000,00
4.795.252,21

0,00 -75.484,51
622.000,00 -201.000,00
1.111.590,52 -233.037,58

49%
26,40%
24,409%

*

* Ξξφθεηηαη γηα εηαηξεία ηνπ εμσηεξηθνχ. Ζ ζπκκεηνρή δηεγξάθε ζην ζχλνιφ ηεο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ζε πξνεγνχκελε ρξήζε.

Ζ κεηξηθή εηαηξεία δελ απέθηεζε λέεο ζπγγελείο εηαηξείεο, ζπκκεηέρεη ζηηο ππάξρνπζεο κε ην ίδην πνζνζηφ,
πιελ ηεο εηαηξείαο «ΛΔΝΠ ΞΝΓ.ΠΡΑΘΚΝΠ ΑΡ.ΝΙΞ ΑΔ» πνπ κεηψζεθε ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο, ιφγσ κε
ζπκκεηνρήο ηεο Δηαηξείαο ζε αχμεζε θεθαιαίνπ θαη ηεο εηαηξείαο «ATHENA EMIRATES LLC» ιφγσ δηαθνπήο
ηεο δξαζηεξηφηεηαο.
Νη κεηαβνιέο ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ ην 2016 (ελζσκαηψζεηο θαη δηαθνπέο)
δελ έρνπλ επηθέξεη κεηαβνιή ζπλνιηθά ζε πνζνζηφ άλσ ηνπ 25% ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ, ζηα απνηειέζκαηα
κεηά απφ θφξνπο θαη δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο θαη ζηα ίδηα θεθάιαηα ησλ ηδηνθηεηψλ ηεο κεηξηθήο. Νη
κεηαβνιέο είλαη αζήκαληεο επεηδή νη θνηλνπξαμίεο πνπ ιχζεθαλ ζηε ρξήζε δελ είραλ θαζφινπ
δξαζηεξηφηεηα.
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6. Αλαθνξά θαηά ηνκέα
Γεσγξαθηθά ν Όκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα θαη ζε Ινηπέο Σψξεο (Ονπκαλία θαη
Θχπξν). Γελ έρεη επέιζεη άιιε δηαθνπή εθκεηάιιεπζεο θιάδνπ ή εηαηξείαο ηνπ Νκίινπ πιελ ηεο δηαθνπείζαο
ζηε ρξήζε 2016 δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ζηα Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα. Απφ ηελ
δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ Νκίινπ ζε δηαθνξεηηθέο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο πεγάδνπλ δηαθνξεηηθνί θίλδπλνη θαη
απνδφζεηο. Ζ γεσγξαθηθή θαηαλνκή παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά σο εμήο:
Γεσγ ξαθηθνί Ρνκείο

ΔΙΙΑΓΑ

ΔΜΥΡΔΟΗΘΝ

ΝΚΗΙΝΠ

Πηνηρεία ηελ 31/12/2016
Κε Θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ *

14.150.914,80

215.986,79

14.366.901,59

17.185.542,27

15.717.753,97

32.903.296,24

Πηνηρεία ηελ 31/12/2015
Κε Θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ *

* Ρα κε θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ δελ πεξηιακβάλνπλ ηα «Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ»
θαζψο επίζεο θαη ηηο «Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο» ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΓΞΣΑ 8.

Γεσγ ξαθηθνί Ρνκείο

ΔΙΙΑΓΑ

ΔΜΥΡΔΟΗΘΝ

ΝΚΗΙΝΠ

1/1/2016-31/12/2016
ΔΠΝΓΑ
Ιεηηνπξγ ηθό Απνηέιεζκα
Σξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα

39.546.242,74

6.440,69

39.552.683,43

(17.491.885,35)

(10.493.376,43)

(27.985.261,78)

(738.622,24)

(19.505,15)

(758.127,39)

Σξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα

446.978,09

18,42

446.996,51

Δπελδπηηθά Απνηειέζκαηα

(753.544,78)

0,00

(753.544,78)

74.435,49

0,00

74.435,49

Δζνδα απν κεξίζκαηα
Θέξδε/δεκίεο απφ ζπγγελείο επηρεηξήζεηο
Έμνδν Φφξνπ
Θέξδε ή (δεκίεο) κεηά από θόξνπο από
ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο
Θέξδε κεηά θόξσλ πεξηόδνπ από δηαθνπείζεο
δξαζηεξηόηεηεο
Θέξδε ή (δεκίεο) κεηά θόξνπ από ζπλερηδόκελεο
θαη δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο

Γεσγ ξαθηθνί Ρνκείο

82.579,05
2.856.640,24
(15.523.419,50)
0,00
(15.523.419,50)

ΔΙΙΑΓΑ

0,00
(926,36)
(10.513.789,52)
8.478.164,22
(2.035.625,30)

ΔΜΥΡΔΟΗΘΝ

82.579,05
2.855.713,88
(26.037.209,02)
8.478.164,22
(17.559.044,80)

ΝΚΗΙΝΠ

1/1/2015-31/12/2015
ΔΠΝΓΑ
Ιεηηνπξγ ηθό Απνηέιεζκα

29.781.240,07

9.354.888,28

39.136.128,35

(9.338.634,54)

692.842,41

(8.645.792,13)

Σξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα

(883.286,38)

Σξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα

705.305,54

20,78

(940.870,73)

0,00

Δπελδπηηθά Απνηειέζκαηα
Απνηέιεζκα απν πψιεζε ρξεκ/θψλ ζηνηρείσλ
Δζνδα απν κεξίζκαηα
Απνηει. απν αλαπξνζ. επελδχζεσλ ζε αθίλεηα
Θέξδε/δεκίεο απφ ζπγγελείο επηρεηξήζεηο
Έμνδν Φφξνπ
Θέξδε ή (δεκίεο) κεηά από θόξνπο από
ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο
Θέξδε κεηά θόξσλ πεξηόδνπ από δηαθνπείζεο
δξαζηεξηόηεηεο
Θέξδε ή (δεκίεο) κεηά θόξνπ από ζπλερηδόκελεο
θαη δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο

(26.064,95)

(909.351,33)
705.326,32
(940.870,73)

6.534.524,56

0,00

6.534.524,56

231.000,01

0,00

231.000,01

(160.600,00)

0,00

(160.600,00)

(46.416,94)

(36.987,41)

(83.404,35)

(2.076.629,47)

(17,90)

(2.076.647,37)

(5.975.607,95)
0,00
(5.975.607,95)

629.792,93

(5.345.815,02)

(32.328.477,16)

(32.328.477,16)

(31.698.684,23)

(37.674.292,18)
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Δπίζεο ηα ζηνηρεία ησλ απνζβέζεσλ, πξνζζεθψλ ελζψκαησλ θαη άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη
απνηειεζκάησλ απφ ζπγγελείο εηαηξίεο ή απφ ζρήκαηα ππφ θνηλφ έιεγρν θαηά ηνκέα έρνπλ σο εμήο :
ΔΙΙΑΓΑ

1/1/2016-31/12/2016
Απνζβέζεηο
Ξξνζζήθεο ελζψκαησλ θαη άπισλ
Θέξδε/(δεκίεο) απφ επελδχζεηο ζε ζπγγελείο ή ζε
ζρήκαηα ππν θνηλφ έιεγρν

ΔΜΥΡΔΟΗΘΝ

1.155.154,06

51.886,69

1.207.040,75

102.989,60

17.488,83

120.478,43

(7.707.628,90)
ΔΙΙΑΓΑ

1/1/2015-31/12/2015
Απνζβέζεηο
Ξξνζζήθεο ελζψκαησλ θαη άπισλ
Θέξδε/(δεκίεο) απφ επελδχζεηο ζε ζπγγελείο ή ζε
ζρήκαηα ππν θνηλφ έιεγρν

ΝΚΗΙΝΠ

167.301,72

(7.540.327,18)

ΔΜΥΡΔΟΗΘΝ

ΝΚΗΙΝΠ

1.415.509,48

140.344,96

1.555.854,44

72.848,00

99.901,63

172.749,63

(2.488.898,36)

(54.005,92)

(2.542.904,28)

Ν Όκηινο αλαγλσξίδεη ηνπο αλαθεξφκελνπο ζην θάησζη πίλαθα επηρεηξεκαηηθνχο ηνκείο σο ηνπο
ιεηηνπξγηθνχο ηνπ ηνκείο. Νη θαησηέξσ ιεηηνπξγηθνί ηνκείο είλαη απηνί πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηε
Γηνίθεζε γηα εζσηεξηθνχο ζθνπνχο θαη νη ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο ηεο δηνίθεζεο ιακβάλνληαη κε βάζε ηα
αλαπξνζαξκνζκέλα

ιεηηνπξγηθά

απνηειέζκαηα

ηνπ

θάζε

παξνπζηαδφκελνπ

ηνκέα,

ηα

νπνία

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ κέηξεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπο.
Δπηπξφζζεηα, ζηηο ινηπέο δξαζηεξηφηεηεο πεξηιακβάλνληαη έζνδα πνπ πξνέξρνληαη: α) απφ πψιεζε
αληαιιαθηηθψλ κεραλεκάησλ ηερληθψλ έξγσλ θαη β) απφ παξνρή ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο θνηλνπξαμηψλ ζηηο
νπνίεο ζπκκεηέρεη ε Δηαηξεία.
Δπηρεηξεκαηηθνί Ρνκείο
1/1/2016 - 31/12/2016
Ππλνιηθέο Ξσιήζεηο αλα Ρνκέα
Δλδνεηαηξηθέο
Θαζαξέο Ξσιήζεηο
Κηθηό Θέξδνο
Ινηπά έζνδα - έμνδα (θαζαξά)
Δμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο / Δμνδα δηαζέζεσο
Θέξδε ή (Εεκίεο) εθκεηάιιεπζεο
Δζνδα απφ κεξίζκαηα
Κεξίδην θεξδψλ/(δεκηψλ) απφ ζπγγελείο εηαηξείεο
Θέξδε ή (Εεκίεο) θαηαλεκεκέλα

Θαηαζθεπέο
39.586.117,04

Ξαξαρσξήζεηο

Ινηπέο
Γξαζηεξηόηεηεο

0,00

0,00

39.586.117,04

33.433,61

0,00

0,00

33.433,61

39.552.683,43

0,00

0,00

39.552.683,43

(17.960.938,10)

0,00

(81.567,09)

(18.042.505,19)

(7.559.740,99)

0,00

(233.910,92)

(7.793.651,91)

2.144.400,06
(27.665.079,15)

0,00
0,00

4.704,62
(320.182,63)

0,00

74.435,49

94.865,09

0,00

(12.286,04)

74.435,49

(332.468,67)

(27.570.214,06)

0,00

Ρφθνη

2.149.104,68
(27.985.261,78)
74.435,49
82.579,05
(27.828.247,24)
311.130,88

Δπελδπηηθά απνηειέζκαηα

(753.544,78)

Θέξδε ή (Εεκίεο) πξν θόξσλ

(28.892.922,90)

Φφξνη

(2.855.713,88)

Θέξδε ή (δεκίεο) κεηά από θόξνπο από
ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο

(26.037.209,02)

Θέξδε κεηά θόξσλ πεξηόδνπ από δηαθνπείζεο
δξαζηεξηόηεηεο

8.478.164,22

Θέξδε ή (δεκίεο) κεηά θόξνπ από ζπλερηδόκελεο
θαη δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο
Απνζβέζεηο

Πύλνιν

(17.559.044,80)
1.207.040,75

0,00
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Δπηρεηξεκαηηθνί Ρνκείο
1/1/2015 - 31/12/2015
Ππλνιηθέο Ξσιήζεηο αλα Ρνκέα

Θαηαζθεπέο

Θαζαξέο Ξσιήζεηο
Κηθηό Θέξδνο
Ινηπά έζνδα - έμνδα (θαζαξά)
Δμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο / Δμνδα δηαζέζεσο
Θέξδε ή (Εεκίεο) εθκεηάιιεπζεο

Θέξδε ή (Εεκίεο) θαηαλεκεκέλα

0,00

97.151,49

Πύλνιν
39.136.128,35

0,00

0,00

0,00

0,00

39.038.976,86

0,00

97.151,49

39.136.128,35

844.764,44

0,00

(2.395.721,23)

(1.550.956,79)

(4.069.505,99)

0,00

(195.370,10)

(4.264.876,09)

2.814.497,32

0,00

(6.039.238,87)

Δζνδα απφ κεξίζκαηα
Κεξίδην θεξδψλ/(δεκηψλ) απφ ζπγγελείο εηαηξείεο

Ξαξαρσξήζεηο

39.038.976,86

Δλδνεηαηξηθέο

Ξνζά ζε €

Ινηπέο
Γξαζηεξηόηεηεο

0,00

0,00

15.461,93

2.829.959,25

(2.606.553,26)

231.000,01

(8.645.792,13)

0,00

231.000,01

(36.085,84)

0,00

(47.318,51)

(83.404,35)

(6.075.324,71)

231.000,01

(2.653.871,77)

(8.498.196,47)

Ρφθνη

204.025,01

Δπελδπηηθά απνηειέζκαηα

(940.870,73)

Απνηέιεζκα απν επελδχζεηο ζε αθίλεηα

(160.600,00)

Απνηέιεζκα απφ πψιεζε Σξεκ/θψλ ζηνηρείσλ

6.534.524,56

Θέξδε ή (Εεκίεο) πξν θόξσλ

(3.269.167,65)

Φφξνη

2.076.647,37

Θέξδε ή (δεκίεο) κεηά από θόξνπο από
ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο

(5.345.815,02)

Θέξδε κεηά θόξσλ πεξηόδνπ από δηαθνπείζεο
δξαζηεξηόηεηεο

(32.328.477,16)

Θέξδε ή (δεκίεο) κεηά θόξνπ από ζπλερηδόκελεο
θαη δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο
Απνζβέζεηο

(37.674.292,18)
1.550.538,67

0,00

5.315,77

1.555.854,44

Ν ηνκέαο κε ηελ κεγαιχηεξε πνζνζηηαία ζπκκεηνρή ζηηο πσιήζεηο ηνπ Νκίινπ είλαη ν θαηαζθεπαζηηθφο, ηνπ
νπνίνπ ν θχθινο εξγαζηψλ γηα ηε ρξήζε 2016 απνηέιεζε ην 99,75% (2014: 99,88%) ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ
ηνπ Νκίινπ.
Ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο ρξήζεο γηα ηνλ Όκηιν θαη γηα ηελ Δηαηξεία επεξεάδεηαη ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ
10% απφ ηξείο πειάηεο πνπ ν θχθινο εξγαζηψλ απφ απηνχο αλήιζε γηα ηε ρξήζε 2016 ζην πνζφ ησλ 33,52
εθ. € θαη γηα ηε ρξήζε 2015 ζην πνζφ ησλ 33,07 εθ. €.
7. Πεκεηώζεηο επί ησλ Δηήζησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ
7.1 Δλζώκαηα Ξάγηα
Ρα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ Νκίινπ αλαιχνληαη σο εμήο :
Ν ΝΚΗΙΝΠ
Νηθόπεδα &
Θηίξηα

Κεηαθνξηθά κέζα
& κερ/θόο
εμνπιηζκόο

Έπηπια θαη
Ινηπόο
εμνπιηζκόο

Αθηλεη/ζεηο
ππό
εθηέιεζε

Πύλνιν

Κηθηή Ινγηζηηθή αμία

12.443.931,73

106.241.435,32

5.632.618,08

43.855,10

124.361.840,23

Ππζζσξεπκέλε απφζβεζε θαη απνκείσζε αμίαο

-5.931.250,78

-75.403.422,02

-5.155.677,97

0,00

-86.490.350,77

Θαζαξή ινγ ηζηηθή αμία ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2015

6.512.680,95

30.838.013,30

476.940,11

43.855,10

37.871.489,46

Κηθηή Ινγηζηηθή αμία

12.064.971,28

81.729.679,56

5.953.945,37

61.298,35

99.809.894,56

Ππζζσξεπκέλε απφζβεζε θαη απνκείσζε αμίαο

-6.386.724,13

-59.924.873,45

-5.576.452,71

0,00

-71.888.050,29

5.678.247,15

21.804.806,11

377.492,66

61.298,35

27.921.844,27

6.297.702,65

34.350.049,26

2.877.979,35

73.754,89

43.599.486,15

-3.424.997,91

-26.583.973,63

-2.771.284,76

0,00

-32.780.256,30

2.872.704,74

7.766.075,63

106.694,59

73.754,89

10.819.229,85

Θαζαξή ινγ ηζηηθή αμία ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015
Κηθηή Ινγηζηηθή αμία
Ππζζσξεπκέλε απφζβεζε θαη απνκείσζε αμίαο
Θαζαξή ινγ ηζηηθή αμία ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2016
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Νηθόπεδα &
Θηίξηα
Θαζαξή ινγ ηζηηθή αμία ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2015

Κεηαθνξηθά κέζα
& κερ/θόο
εμνπιηζκόο

Ξνζά ζε €

Έπηπια θαη
Ινηπόο
εμνπιηζκόο

Αθηλεη/ζεηο
ππό
εθηέιεζε

Πύλνιν

6.512.680,95

30.838.013,30

476.940,11

43.855,10

4.702,06

78.234,57

70.080,84

17.443,25

170.460,72

Αλαπξνζαξκνγέο

-752.938,75

0,00

0,00

0,00

-752.938,75

Ινηπέο Κεηαβνιέο

378.131,24

7.060.854,47

311.348,40

0,00

7.750.334,11

-8.855,00

-31.650.844,80

-60.101,95

0,00

-31.719.801,75

Απνζβέζεηο ρξήζεο

-380.203,33

-4.346.130,41

-181.905,40

0,00

-4.908.239,14

Απνζβεζζέληα ινηπέο κεηαβνιέο

-274.167,56

-4.881.316,30

-276.333,82

0,00

-5.431.817,68

198.897,54

24.705.995,28

37.464,48

0,00

24.942.357,30

5.678.247,15

21.804.806,11

377.492,66

61.298,35

27.921.844,27

Ξξνζζήθεο

1.680,00

74.130,73

24.371,81

12.456,54

112.639,08

Αλαπξνζαξκνγέο

4.567,50

0,00

0,00

0,00

4.567,50

-5.416.021,10

-45.240.643,33

-3.063.811,41

0,00

-53.720.475,84

Ξσιήζεηο - Κεηψζεηο

-357.495,03

-2.213.117,70

-36.526,42

0,00

-2.607.139,15

Απνζβέζεηο ρξήζεο

-93.560,94

-1.088.066,87

-20.217,25

0,00

-1.201.845,06

2.889.392,39

32.478.982,50

2.815.184,81

0,00

38.183.559,70

Ξξνζζήθεο

Ξσιήζεηο - Κεηψζεηο

Απνζβεζζέληα πσιεζέλησλ-δηαγξαθέλησλ
Θαζαξή ινγ ηζηηθή αμία ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015

Ινηπέο Κεηαβνιέο - Γηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο

Απνζβεζζέληα ινηπέο κεηαβνιέο - δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο
Απνζβεζζέληα πσιεζέλησλ-δηαγξαθέλησλ
Θαζαξή ινγ ηζηηθή αμία ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2016

37.871.489,46

165.894,77

1.949.984,19

10.200,39

0,00

2.126.079,35

2.872.704,74

7.766.075,63

106.694,59

73.754,89

10.819.229,85

Ρα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο :
Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
Νηθόπεδα &
Θηίξηα

Κεηαθνξηθά κέζα
& κερ/θόο
εμνπιηζκόο

Έπηπια θαη
Ινηπόο
εμνπιηζκόο

Αθηλεη/ζεηο
ππό
εθηέιεζε

Πύλνιν

Κηθηή Ινγηζηηθή αμία

12.191.624,91

105.386.334,85

5.606.239,17

43.855,10

123.228.054,03

Ππζζσξεπκέλε απφζβεζε θαη απνκείσζε αμίαο

-5.909.214,72

-74.897.112,81

-5.136.771,22

0,00

-85.943.098,75

Θαζαξή ινγ ηζηηθή αμία ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2015

6.282.410,19

30.489.222,04

469.467,95

43.855,10

37.284.955,28

Κηθηή Ινγηζηηθή αμία

11.768.440,29

80.889.419,37

5.927.120,36

61.298,35

98.646.278,37

Ππζζσξεπκέλε απφζβεζε θαη απνκείσζε αμίαο

-6.360.944,75

-59.362.760,87

-5.555.864,44

0,00

-71.279.570,06

5.407.495,54

21.526.658,50

371.255,92

61.298,35

27.366.708,31

5.996.604,16

33.501.184,62

2.850.994,19

73.754,89

42.422.537,86

-3.396.202,67

-25.949.331,40

-2.749.035,65

0,00

-32.094.569,72

73.754,89

10.327.968,14

Θαζαξή ινγ ηζηηθή αμία ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015
Κηθηή Ινγηζηηθή αμία
Ππζζσξεπκέλε απφζβεζε θαη απνκείσζε αμίαο
Θαζαξή ινγ ηζηηθή αμία ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2016

2.600.401,49

Νηθόπεδα &
Θηίξηα
Θαζαξή ινγ ηζηηθή αμία ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2015

7.551.853,22

Κεηαθνξηθά κέζα
& κερ/θόο
εμνπιηζκόο

101.958,54

Έπηπια θαη
Ινηπόο
εμνπιηζκόο

Αθηλεη/ζεηο
ππό
εθηέιεζε

Πύλνιν

6.282.410,19

30.489.222,04

469.467,95

43.855,10

4.702,06

64.218,52

69.634,74

17.443,25

155.998,57

Αλαπξνζαξκνγέο

-797.162,92

0,00

0,00

0,00

-797.162,92

Ινηπέο Κεηαβνιέο

378.131,24

7.059.487,79

311.348,40

0,00

7.748.967,43

-8.855,00

-31.620.621,79

-60.101,95

0,00

-31.689.578,74

Απνζβέζεηο ρξήζεο

-376.460,01

-4.260.636,14

-180.223,86

0,00

-4.817.320,01

Απνζβεζζέληα ινηπέο κεηαβνιέο

-274.167,56

-4.880.856,74

-276.333,82

0,00

-5.431.358,12

198.897,54

24.675.844,82

37.464,46

0,00

24.912.206,82

5.407.495,54

21.526.658,50

371.255,92

61.298,35

27.366.708,31

Ξξνζζήθεο

Ξσιήζεηο - Κεηψζεηο

Απνζβεζζέληα πσιεζέλησλ-δηαγξαθέλησλ
Θαζαξή ινγ ηζηηθή αμία ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015
Ξξνζζήθεο

37.284.955,28

1.680,00

60.792,81

23.698,69

12.456,54

98.628,04

-5.416.021,10

-45.240.643,33

-3.063.811,41

0,00

-53.720.475,84

Ξσιήζεηο - Κεηψζεηο

-357.495,03

-2.208.384,23

-36.013,45

0,00

-2.601.892,71

Απνζβέζεηο ρξήζεο

-90.545,08

-1.015.361,83

-18.373,98

0,00

-1.124.280,89

2.889.392,39

32.478.982,50

2.815.184,81

0,00

38.183.559,70

Ινηπέο Κεηαβνιέο - Γηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο

Απνζβεζζέληα ινηπέο κεηαβνιέο - δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο
Απνζβεζζέληα πσιεζέλησλ-δηαγξαθέλησλ
Θαζαξή ινγ ηζηηθή αμία ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2016

165.894,77

1.949.808,80

10.017,96

0,00

2.125.721,53

2.600.401,49

7.551.853,22

101.958,54

73.754,89

10.327.968,14

Ζ αμία ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ έρεη εγθισβηζηεί ζηε Ιηβχε αλέξρεηαη ζε 1,5 εθ. € πεξίπνπ θαη
αθνξά θπξίσο πισηά κεραλήκαηα ηα νπνία είλαη ειιηκεληζκέλα αζθαιψο ζην ιηκάλη ηεο Tajura. Ζ Δηαηξεία
καο δελ έρεη απνμελσζεί απφ ηα κεραλήκαηα απηά, ηα νπνία είλαη αζθαιηζκέλα (θαζεζηψο laid up), θαη
εθφζνλ επαλέιζεη ε έλλνκε ηάμε ζηε ρψξα απηή ζα κπνξέζνπκε λα ηα κεηαθέξνπκε ζηελ Διιάδα, ή ζα
παξακείλνπλ ζηε Ιηβχε γηα ηε ζπλέρηζε ησλ έξγσλ πνπ εθηεινχζε ν Όκηινο ζηε Ιηβχε πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ
Δκθπιίνπ Ξνιέκνπ, ή λέσλ πνπ ζα θξηζνχλ αλαγθαία ζηε ρψξα απηή. Πηειέρε ηνπ Νκίινπ καο, πνπ
δηακέλνπλ κφληκα ζηε Ιηβχε, αζρνινχληαη κε ην ζέκα απηφ.
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Ξνζά ζε €

Ππγθεληξσηηθά ηα πάγηα κε ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο αλσηέξσ πίλαθεο έρνπλ
σο εμήο:
Ν ΝΚΗΙΝΠ
31/12/2016

Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

31/12/2015

31/12/2016

31/12/2015

Αμία θηήζεο Leasing

1.930.784,38

3.340.743,03

1.930.784,38

3.340.743,03

Απνζβεζζέληα Leasing

-1.640.028,67

-2.111.378,52

-1.640.028,67

-2.111.378,52

290.755,71

1.229.364,51

290.755,71

1.229.364,51

Αλαπόζβεζην πόινηπν Leasing

Ρα πάγηα ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο, πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία, ηαμηλνκνχληαη ζηα θάησζη ηξία
επίπεδα:
Ξνζά ζε €
Δλζώκαηα Ξάγ ηα
Νηθφπεδα
Θηίξηα
Πύλνιν

Ξνζά ζε €
Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα
Νηθφπεδα
Θηίξηα
Πύλνιν
Ξνζά ζε €
Δλζώκαηα Ξάγ ηα
Νηθφπεδα
Θηίξηα
Πύλνιν

Ξνζά ζε €
Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα
Νηθφπεδα
Θηίξηα
Πύλνιν

ΠΛΝΙΝ
31/12/2016
1.844.122,08
1.949.571,65
3.793.693,73

ΠΛΝΙΝ
31/12/2016
2.431.195,10
0,00
2.431.195,10
ΠΛΝΙΝ
31/12/2015
1.695.500,00
2.007.500,00
3.703.000,00

ΠΛΝΙΝ
31/12/2015
2.431.195,10
0,00
2.431.195,10

ΝΚΗΙΝΠ
Δπίπεδν 1
Δπίπεδν 2

0,00 1.844.122,08
0,00 1.949.571,65
0,00 3.793.693,73
ΝΚΗΙΝΠ
Δπίπεδν 1
Δπίπεδν 2

0,00 2.431.195,10
0,00
0,00
0,00 2.431.195,10
ΝΚΗΙΝΠ
Δπίπεδν 1
Δπίπεδν 2

0,00 1.695.500,00
0,00 2.007.500,00
0,00 3.703.000,00
ΝΚΗΙΝΠ
Δπίπεδν 1
Δπίπεδν 2

0,00 2.431.195,10
0,00
0,00
0,00 2.431.195,10

Δπίπεδν 3

0,00
0,00
0,00

Δπίπεδν 3

0,00
0,00
0,00
Δπίπεδν 3

0,00
0,00
0,00

Δπίπεδν 3

0,00
0,00
0,00

ΔΡΑΗΟΔΗΑ
ΠΛΝΙΝ
Δπίπεδν 1
Δπίπεδν 2
31/12/2016
1.844.122,08
1.949.571,65
3.793.693,73

0,00 1.844.122,08
0,00 1.949.571,65
0,00 3.793.693,73

ΔΡΑΗΟΔΗΑ
ΠΛΝΙΝ
Δπίπεδν 1
Δπίπεδν 2
31/12/2016
2.431.195,10
0,00
2.431.195,10

0,00 2.431.195,10
0,00
0,00
0,00 2.431.195,10

ΔΡΑΗΟΔΗΑ
ΠΛΝΙΝ
Δπίπεδν 1
Δπίπεδν 2
31/12/2015
1.695.500,00
2.007.500,00
3.703.000,00

0,00 1.695.500,00
0,00 2.007.500,00
0,00 3.703.000,00

ΔΡΑΗΟΔΗΑ
ΠΛΝΙΝ
Δπίπεδν 1
Δπίπεδν 2
31/12/2015
2.431.195,10
0,00
2.431.195,10

0,00 2.431.195,10
0,00
0,00
0,00 2.431.195,10

Δπίπεδν 3

0,00
0,00
0,00

Δπίπεδν 3

0,00
0,00
0,00
Δπίπεδν 3

0,00
0,00
0,00

Δπίπεδν 3

0,00
0,00
0,00

Ρα νηθφπεδα, ηα θηίξηα θαη ηα κεηαθνξηθά κέζα (θαη ζπγθεθξηκέλα ηα πισηά κέζα) απνηηκήζεθαλ θαηά ηελ
εκεξνκελία κεηάβαζεο ζηα ΓΞΣΞ (01/01/2004) ζην ηεθκαηξφκελν θφζηνο (deemed cost), ζχκθσλα κε ην
ΓΞΣΞ 1. Ωο «ηεθκαηξφκελν» θφζηνο ζεσξείηαη ε εχινγε αμία ηνπ παγίνπ εμνπιηζκνχ θαηά ηελ εκεξνκελία
κεηάβαζεο ζηα ΓΞΣΞ, ε νπνία πξνζδηνξίζηεθε κεηά απφ κειέηε αλεμάξηεησλ νίθσλ εθηηκεηψλ.
Ρν ζχλνιν ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, κεηά ηελ κεηάβαζε θαη κέρξη ηε ρξήζε 2007
απεηθνλίδνληαλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζηηο αμίεο θηήζεσο ηνπο ή ζην θφζηνο θηήζεο κεησκέλν κε ηηο
ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη νπνηεζδήπνηε ζσξεπκέλεο δεκηέο απνκείσζεο. Πηε ρξήζε 2008 ε Γηνίθεζε γηα
ηηο θαηεγνξίεο παγίσλ νηθφπεδα θαη θηίξηα απνθάζηζε ηελ αιιαγή ινγηζηηθήο πνιηηηθήο αλαγλψξηζεο θαη
απεηθφληζεο απηψλ απφ αμίεο θηήζεο ζε εχινγεο αμίεο.
Γηα ηε ρξήζε ηνπ 2015 ε κειέηε εθηίκεζεο ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ
δηελεξγήζεθε απφ θαηαξηηζκέλν εθηηκεηή αλαγλσξηζκέλν απφ ην Βαζηιηθφ Ηλζηηηνχην Νξθσηψλ Δθηηκεηψλ
ηεο εθηηκεηηθήο εηαηξείαο American Appraisal (Hellas) Limited. Πηελ παξνχζα κειέηε ρξεζηκνπνηήζεθαλ
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ηφζν ε ζπγθξηηηθή

Ξνζά ζε €

κέζνδνο φζν θαη νη κέζνδνη ηεο ππνιεηκκαηηθήο αμίαο ή απαμησκέλνπ θφζηνπο

αληηθαηάζηαζεο.
Απφ ηελ κειέηε εθηίκεζεο ηεο εχινγεο αμίαο ησλ αθηλήησλ πνπ έγηλε ζηηο 31/12/2015 απφ ηελ εθηηκεηηθή
εηαηξεία κέρξη ηελ 31/12/2016 δελ ππάξρνπλ ελδείμεηο γηα απνκεηψζεηο.
Πηε ρξήζε 2016 ν Όκηινο πξνρψξεζε ζε πξνζζήθεο παγίσλ ζηνηρείσλ γηα ηελ θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ
αλαγθψλ πνζνχ 113 ρηι. € θαη ε Δηαηξεία πνζνχ 99 ρηι. €.
Νη απνζβέζεηο ησλ ελζψκαησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πεξηιακβάλνληαη ζηα απνηειέζκαηα φπσο
αλαιχνληαη παξαθάησ:
Ν ΝΚΗΙΝΠ
31/12/2016
Θφζηνο πσιεζέλησλ

Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

31/12/2015

31/12/2016

31/12/2015

1.093.983,76

1.358.010,17

1.023.205,54

1.278.407,12

Δμνδα δηάζεζεο

16.764,62

19.648,95

16.764,62

19.648,95

Δμνδα δηνίθεζεο
Απνζβέζεηο ελζώκαησλ πεξηνπζηαθώλ
ζηνηρείσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ
θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ

91.096,68

174.143,60

84.310,73

162.827,52

1.201.845,06

1.551.802,72

1.124.280,89

1.460.883,59

Ρελ 31/12/2016 πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε επί ησλ θπξίσλ αθηλήησλ ηεο Δηαηξείαο πνζνχ 6,6 εθ. €
πεξίπνπ, σο ζπλεγγπεηήο ππέξ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο J&P ΑΒΑΜ ΑΔ πξνο εμαζθάιηζε απαηηήζεσλ
νκνινγηνχρσλ ηξαπεδψλ, γηα ηελ έθδνζε θνηλνχ νκνινγηαθνχ δαλείνπ. Δπίζεο γηα ηνλ ίδην ιφγν έρνπλ
ελερπξηαζηεί: 1. θηζηάκελεο απαηηήζεηο ηεο ΑΘΖΛΑ ΑΡΔ εθ θξαηήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο έξγσλ. 2.
Κειινληηθέο απαηηήζεηο απφ ηελ εθηέιεζε έξγσλ θαη κειινληηθέο απαηηήζεηο εθ θξαηήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο
θαη 3. Δπίδηθεο πθηζηάκελεο απαηηήζεηο.
7.2 Σξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο
Ν Όκηινο θαη ε Δηαηξεία έρνπλ πξνβεί ζε ζχλαςε ζπκβάζεσλ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο (leasing).
Γηα θάζε θαηεγνξία πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ αλαγλσξίζηεθαλ ζηηο παξνπζηαδφκελεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ IAS 17, ε ινγηζηηθή αμία (πεξηιακβάλεηαη ζην πίλαθα πνπ
παξαηίζεηαη ζηε ζεκείσζε 7.1 Δλζψκαηα πάγηα) αλαιχεηαη σο εμήο:
Ν ΝΚΗΙΝΠ
31/12/2016

Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

31/12/2015

31/12/2016

31/12/2015

Αμία θηήζεο νηθνπέδσλ Leasing

0,00

531.487,18

0,00

531.487,18

Αμία θηήζεο θηηξίσλ Leasing

0,00

518.250,57

0,00

518.250,57

1.930.784,38

2.291.005,28

1.930.784,38

2.291.005,28

1.930.784,38

3.340.743,03

1.930.784,38

3.340.743,03

0,00

-161.327,66

0,00

-161.327,66

Απνζβεζζέληα κεραλήκαηα Leasing

-1.640.028,67

-1.950.050,86

-1.640.028,67

-1.950.050,86

Απνζβεζζέληα Leasing

-1.640.028,67

-2.111.378,52

-1.640.028,67

-2.111.378,52

290.755,71

1.229.364,51

290.755,71

1.229.364,51

Αμία θηήζεο κεραλεκάησλ Leasing
Αμία θηήζεο Leasing
Απνζβεζζέληα θηίξηα Leasing

Αλαπόζβεζην πόινηπν Leasing

Πηνπο παξαθάησ πίλαθεο απεηθνλίδεηαη ε ζπκθσλία κεηαμχ ηνπ ζπλφινπ ησλ ειάρηζησλ θαηαβνιψλ
κειινληηθψλ κηζζσκάησλ θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία
αλαθνξάο ησλ παξνπζηαδφκελσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ:
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31/12/2016

Ξνζά ζε €
Δσο 1 έηνπο
Κεηαμχ 1 έηνπο θαη 5 εηψλ
Άλσ ησλ 5 εηψλ
Πύλνιν Διάρηζησλ κειινληηθώλ
θαηαβνιώλ
Κείνλ: Ξνζά πνπ απνηεινχλ
ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα
Πύλνιν παξνύζαο αμίαο ειάρηζησλ
κειινληηθώλ θαηαβνιώλ

ΝΚΗΙΝΠ
ΔΡΑΗΟΔΗΑ
Ξαξνύζα αμία
Ξαξνύζα αμία
Διάρηζηεο
Διάρηζηεο
ειάρηζησλ
ειάρηζησλ
κειινληηθέο
κειινληηθέο
κειινληηθώλ
κειινληηθώλ
θαηαβνιέο
θαηαβνιέο
θαηαβνιώλ
θαηαβνιώλ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31/12/2015

Ξνζά ζε €
Δσο 1 έηνπο
Κεηαμχ 1 έηνπο θαη 5 εηψλ
Άλσ ησλ 5 εηψλ
Πύλνιν Διάρηζησλ κειινληηθώλ
θαηαβνιώλ
Κείνλ: Ξνζά πνπ απνηεινχλ
ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα
Πύλνιν παξνύζαο αμίαο
ειάρηζησλ κειινληηθώλ
θαηαβνιώλ

Ξνζά ζε €

ΘΡΗΟΗΑ-ΝΗΘΝΞΔΓΑ

ΘΡΗΟΗΑ-ΝΗΘΝΞΔΓΑ
ΝΚΗΙΝΠ
ΔΡΑΗΟΔΗΑ
Ξαξνύζα αμία
Ξαξνύζα αμία
Διάρηζηεο
Διάρηζηεο
ειάρηζησλ
ειάρηζησλ
κειινληηθέο
κειινληηθέο
κειινληηθώλ
κειινληηθώλ
θαηαβνιέο
θαηαβνιέο
θαηαβνιώλ
θαηαβνιώλ
364.655,50
339.014,74
364.655,50
339.014,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
364.655,50

339.014,74

364.655,50

339.014,74

-25.640,76

0,00

-25.640,76

0,00

339.014,74

339.014,74

339.014,74

339.014,74

Πηηο ειάρηζηεο θαηαβνιέο θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ ζπκπεξηιήθζεθαλ
ηα κειινληηθά κηζζψκαηα θαη ε αμία ηνπ δηθαηψκαηνο εμαγνξάο.
Νη ιήμεηο ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ βάζεη ζπκβάζεσλ έιεμαλ 2016 γηα ηα νηθφπεδα θαη θηίξηα ελψ γηα
ην κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ έιεμε εληφο ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνο 2011. Γελ ππάξρνπλ ελδερφκελα
κηζζψκαηα ηελ 31/12/2016 θαη 31/12/2015.
Ρα κηζζψκαηα πνπ θαηαβιήζεθαλ ζηνπο εθκηζζσηέο ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ θαηαλεκήζεθαλ ζε
ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο θαη απνπιεξσκή ππνρξεψζεσλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο, σο εμήο:
Ν ΝΚΗΙΝΠ
Κηζζώκαηα ρξεκαηνδνηηθώλ
κηζζώζεσλ θαηαβιεηέα ζε:
Έσο 1 έηνο
Πύλνιν

Ξνζά ζε €
Θηίξηα - Νηθφπεδα
Πύλνιν

Θεθάιαην

31/12/2016
0,00
0,00

Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

31/12/2015

31/12/2016

364.655,50
364.655,50

31/12/2015

0,00
0,00

ΝΚΗΙΝΠ

ΔΡΑΗΟΔΗΑ

31/12/2015

31/12/2015

Ρόθνη

πνρξέσζε

339.014,74

25.640,76

364.655,50

339.014,74

25.640,76

364.655,50

Θεθάιαην
339.014,74

364.655,50
364.655,50

Ρόθνη
25.640,76

πνρξέσζε
364.655,50

339.014,74 25.640,76 364.655,50

Νη σθέιηκεο δσέο εθηηκήζεθαλ ζε 20 έηε γηα ηα θηίξηα θαη απφ 3 έσο 15 έηε γηα ην κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ.
ΑΘΖΛΑ Α.Ρ.Δ.: Ακαξνπζίνπ –Σαιαλδξίνπ 16, 151 25 Καξνχζη, Διιάδα, Ρει.:+30 210 6375000

77

Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε Σξήζεο 2016

Ξνζά ζε €

7.3 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Ρα άπια ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο, πεξηιακβάλνπλ αγνξαζζέλ ινγηζκηθφ θαη
αλαιχνληαη σο εμήο:
ΝΚΗΙΝΠ

ΔΡΑΗΟΔΗΑ

Αμία θηήζεσο
πφινηπν 31.12.2015
Ξξνζζήθεο πεξηφδνπ
Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
Γηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο
Ξσιήζεηο/Γηαγξαθέο πεξηφδνπ
πόινηπν πεξηόδνπ 1.1-31.12.2016

Ινγηζκηθά
πξνγξάκκαηα
613.947,48
7.839,35
-28.441,34
-237.151,54
0,00
356.193,95

Ινγηζκηθά
πξνγξάκκαηα
613.079,35
7.839,35
-28.441,34
-237.151,54
0,00
355.325,82

Πσξεπκέλεο Απνζβέζεηο
πφινηπν 31.12.2015
Απνζβέζεηο πεξηφδνπ
Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
Γηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο
Ξσιήζεηο/Γηαγξαθέο πεξηφδνπ
πόινηπν πεξηόδνπ 1.1-31.12.2016

571.932,65
5.195,69
-220,88
-237.151,54
0,00
339.755,92

571.109,46
5.150,78
-220,88
-237.151,54
0,00
338.887,82

16.438,03
42.014,83

16.438,00
41.969,89

Αλαπόζβεζηε αμία
πόινηπν 31.12.2016
πφινηπν 31.12.2015

Νη απνζβέζεηο ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πεξηιακβάλνληαη ζηα απνηειέζκαηα φπσο αλαιχνληαη
παξαθάησ:
Ν ΝΚΗΙΝΠ
31/12/2016
Θφζηνο πσιεζέλησλ
Δμνδα δηάζεζεο
Δμνδα δηνίθεζεο
Απνζβέζεηο άπισλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηάζηαζε
απνηειεζκάησλ

Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

31/12/2015

31/12/2016

31/12/2015

4.690,79

3.974,72

4.690,79

3.974,72

0,00

0,00

0,00

0,00

504,90

77,00

459,99

0,00

5.195,69

4.051,72

5.150,78

3.974,72

7.4 Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο
Πηηο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο νη επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο, έρνπλ απνηηκεζεί ζηελ
αμία θηήζεσο κεησκέλε κε ηπρφλ δεκίεο απνκείσζεο.

Αξρή πεξηόδνπ
Ξξνζζήθεο
Ξσιήζεηο/ δηαγξαθέο
πόινηπν ιήμεσο

Ν ΝΚΗΙΝΠ
31/12/2016
31/12/2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
31/12/2016
31/12/2015
710.537,40
710.537,40
43.000,00
0,00
-150.000,00
0,00
603.537,40
710.537,40

7.5 Δπελδύζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο
Νη επελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο κεηαβιήζεθαλ σο αθνινχζσο:
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Ξνζά ζε €

Ν ΝΚΗΙΝΠ
31/12/2016
Αξρή πεξηόδνπ

31/12/2015

31/12/2016

31/12/2015

2.180.896,37

2.354.107,13

0,00

0,00

2.900,09

-83.404,35

0,00

0,00

0,00

-89.806,41

0,00

0,00

-1.197.271,59
986.524,87

0,00
2.180.896,37

0,00
0,00

0,00
0,00

Ινγηζκφο Απνηειέζκαηνο Ππγγελψλ
Αληηινγηζκφο Δηζπξαρζέλησλ Κεξηζκάησλ
Ξσιήζεηο/ δηαγξαθέο/ πνηίκεζε
πόινηπν ιήμεσο

Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

Πηε δηάξθεηα ηνπ 2016 ε Δηαηξεία δελ κεηείρε ζηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο «ΛΔΝΠ
ΞΝΓ. ΠΡΑΘΚΝΠ ΑΡ. ΝΙΞ ΑΔ», κε ζπλέπεηα λα κεησζεί ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο. Δπίζεο ε ζπγγελήο
εηαηξεία «ΒΗΝΔΛΔΟΓΔΗΑ ΑΔ» πξνέβε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ζε κείσζε ηνπ Κεηνρηθνχ ηεο Θεθαιαίνπ,
θαζψο επίζεο ν Όκηινο θαη ε Δηαηξεία πξνέβεζαλ ζε απνκείσζε ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ εηαηξεία «ΒΑΘΩΛ
ΑΘΡ.ΘΡ & ΡΔ».
Ξαξαζέηνπκε ελδεηθηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία γηα ηηο ζπγγελείο εηαηξείεο ηνπ Νκίινπ:

Δπσλπκία
31/12/2016
ΒΑΘΩΛ Α.Θ.Ρ.ΘΡ. & Ρ.Δ.
ΒΗΝΔΛΔΟΓΔΗΑ Α.Δ. ΑΜΗΝΞΝΗΖΠΖΠ ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΩΛ
ΞΝΟΩΛ
ATHENA EMIRATES LLC

Σώξα
εγ θαηάζηαζεο

5.352.613,97

952.327,62

Διιάδα

1.910.358,71

892.319,68

Διιάδα

SC ECO SA

πνρξεώζεηο

Διιάδα

Αξαβηθά Δκηξάηα

ΛΔΝΠ ΞΝΓ.ΠΡΑΘΚΝΠ ΑΡ.ΝΙΞ ΑΔ

Δλεξγ εηηθό

Θύθινο
Δξγ αζηώλ

Θέξδε
(δεκηέο)

0,00

Ξνζνζηό
ζπκκεηνρήο

-17.994,53

25%

453.012,95 -155.825,88

45%

0,00

0,00

0,00

0,00

5.270.000,00

3.133.000,00

656.000,00

-49.687,57

24,727%

-

-

24,409%

Ονπκαλία

-

-

12.532.972,68

4.977.647,30

49%
*

1.109.012,95 -223.507,98

* Ξξφθεηηαη γηα εηαηξεία ηνπ εμσηεξηθνχ. Ζ ζπκκεηνρή δηεγξάθε ζην ζχλνιφ ηεο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ζε πξνεγνχκελε ρξήζε.
Δπσλπκία

Σώξα
εγ θαηάζηαζεο

Δλεξγ εηηθό

πνρξεώζεηο

Θύθινο
Δξγ αζηώλ

Θέξδε
(δεκηέο)

Ξνζνζηό
ζπκκεηνρήο

31/12/2015
ΒΑΘΩΛ Α.Θ.Ρ.ΘΡ. & Ρ.Δ.
ΒΗΝΔΛΔΟΓΔΗΑ Α.Δ. ΑΜΗΝΞΝΗΖΠΖΠ ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΩΛ
ΞΝΟΩΛ
ATHENA EMIRATES LLC
ΛΔΝΠ ΞΝΓ.ΠΡΑΘΚΝΠ ΑΡ.ΝΙΞ ΑΔ
SC ECO SA

Διιάδα

5.355.080,69

936.799,81

0,00

3.606,29

25%

Διιάδα

2.045.537,11

470.452,40

489.590,52

39.840,64

45%

Αξαβηθά Δκηξάηα
Διιάδα
Ονπκαλία

0,00
5.436.000,00
12.836.617,80

0,00
3.388.000,00
4.795.252,21

0,00 -75.484,51
622.000,00 -201.000,00
1.111.590,52 -233.037,58

49%
26,40%
24,409%

*

* Ξξφθεηηαη γηα εηαηξεία ηνπ εμσηεξηθνχ. Ζ ζπκκεηνρή δηεγξάθε ζην ζχλνιφ ηεο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ζε πξνεγνχκελε ρξήζε.

7.6 Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πώιεζε/Κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία πξννξηδόκελα γηα πώιεζε
Ρα Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε πνπ απεηθνλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
αλαιχνληαη σο εμήο:
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Ν ΝΚΗΙΝΠ
31/12/2016
31/12/2015
πόινηπν έλαξμεο πεξηόδνπ

4.746.817,13 24.161.567,30

Ξνζά ζε €

Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
31/12/2016
31/12/2015
6.905.964,20 26.320.714,37

Ξξνζζήθεο
- Ππκκεηνρή ζε κεηνρηθφ θεθάιαην

0,00

84.000,00

0,00

84.000,00

- Ππκκεηνρή ζε ΣΠΔ

327.384,82

608.009,74

327.384,82

608.009,74

Ξσιήζεηο/ δηαγξαθέο

0,00

-19.492.183,29

-97.200,00

-19.492.183,29

787.742,12

-614.576,62

-392.008,43

-614.576,62

5.861.944,07

4.746.817,13

6.744.140,59

6.905.964,20

5.378.919,23

4.591.177,11

6.261.115,75

6.750.324,18

483.024,84

155.640,02

483.024,84

155.640,02

5.861.944,07

4.746.817,13

6.744.140,59

6.905.964,20

Ξξνζαξκνγή ζε εχινγε αμία
πόινηπν ηέινπο πεξηόδνπ
Κε θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ
Θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ

Πηελ πξνεγνχκελε ρξήζε ε Δηαηξεία πξνέβε ζε πψιεζε ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηεο ζηηο εηαηξείεο
«ΑΡΝΘΗΛΖΡΝΓΟΝΚΝΠ ΑΗΓΑΗΝ ΑΔ», «ΝΙΚΞΗΑ ΝΓΝΠ ΑΔ» ΘΑΗ «ΝΙΚΞΗΑ ΝΓΝΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΑΔ» πξνο
ηε κεηξηθή εηαηξεία.
Ρα Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο, πνπ
απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία, ηαμηλνκνχληαη ζηα θάησζη ηξία επίπεδα:

Ξνζά ζε €
Σξεκαηννηθνλνκηθά Πηνηρεία Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε
Πύλνιν
Ξνζά ζε €
Σξεκαηννηθνλνκηθά Πηνηρεία Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε
Πύλνιν
Ξνζά ζε €
Σξεκαηννηθνλνκηθά Πηνηρεία Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε
Πύλνιν
Ξνζά ζε €
Σξεκαηννηθνλνκηθά Πηνηρεία Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε
Πύλνιν

ΠΛΝΙΝ
31/12/2016
5.861.944,07
5.861.944,07
ΠΛΝΙΝ
31/12/2016
6.744.140,59
6.744.140,59
ΠΛΝΙΝ
31/12/2015
4.746.817,13
4.746.817,13
ΠΛΝΙΝ
31/12/2015
6.905.964,20
6.905.964,20

ΝΚΗΙΝΠ
Δπίπεδν 1 Δπίπεδν 2
0,00
0,00

0,00
0,00

ΔΡΑΗΟΔΗΑ
Δπίπεδν 1 Δπίπεδν 2
0,00
0,00

0,00
0,00

ΝΚΗΙΝΠ
Δπίπεδν 1 Δπίπεδν 2
0,00
0,00

0,00
0,00

ΔΡΑΗΟΔΗΑ
Δπίπεδν 1 Δπίπεδν 2
0,00
0,00

0,00
0,00

Δπίπεδν 3
5.861.944,07
5.861.944,07
Δπίπεδν 3
6.744.140,59
6.744.140,59
Δπίπεδν 3
4.746.817,13
4.746.817,13
Δπίπεδν 3
6.905.964,20
6.905.964,20

H απνηίκεζε ησλ εηαηξηψλ παξαρψξεζεο πξαγκαηνπνηήζεθε απφ αλεμάξηεην εθηηκεηή. Βαζίζηεθαλ
ζε ζηνηρεία απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά κνληέια, εγθεθξηκέλσλ απφ ηηο εηαηξείεο παξαρψξεζεο θαη ηηο
ηξάπεδεο ρξεκαηνδφηεζεο. O ζπληειεζηήο πξνεμφθιεζεο γηα ην 2016 θπκαίλεηαη κεηαμχ ηνπ 5,7%
θαη ηνπ 6,9%, αλαινγηθά ηνπ ζηαδίνπ νινθιήξσζεο θαη ηνπ βαζκνχ σξίκαλζεο ηνπ εθάζηνηε έξγνπ
παξαρψξεζεο, θαη αλαινγηθά ηνπ ζπλνιηθνχ θηλδχλνπ πνπ εθηηκήζεθε ζε Διιάδα θαη εμσηεξηθφ.
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Ξνζά ζε €

Πηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε κεηαβνιή ηεο εχινγεο αμίαο ησλ ΣΠΓΞ ηνπ Νκίινπ θαη ηεο
Δηαηξείαο ζε κία κεηαβνιή ηεο ηάμεο ηνπ +/- 1% ζην πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην.
ΝΚΗΙΝΠ
31/12/2016 31/12/2015

Ν

Όκηινο

ΔΡΑΗΟΔΗΑ
31/12/2016 31/12/2015

Κεηαβνιή θαηά +1%

-781.696,47

-617.079,92

-781.696,47

-617.079,92

Κεηαβνιή θαηά -1%

419.460,03

499.859,87

419.460,03

499.859,87

ηελ

31/12/2016

ζπκκεηέρεη

ζε

εηαηξείεο

παξαρψξεζεο

(LIMASSOL

MARINA

LTD,

ΑΡΝΘΗΛΖΡΝΓΟΝΚΝΠ ΑΗΓΑΗΝ ΑΔ), κε δχν ηξφπνπο: κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζην κεηνρηθφ ηεο
θεθάιαην θαη κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηα Σξεκαηννηθνλνκηθά Πηνηρεία Δλεξγεηηθνχ (ΣΠΔ) Θαηψηεξεο
Δμαζθάιηζεο (Subordinated Debt) πνπ εθδίδνληαη απφ ηηο εηαηξείεο παξαρψξεζεο.
Ρα ΣΠΔ ηαμηλνκνχληαη θαη ινγηζηηθνπνηνχληαη βάζεη ηνπ ΓΙΞ 39, σο Σξεκαηννηθνλνκηθά Πηνηρεία Γηαζέζηκα
πξνο Ξψιεζε (Θαζαξή Δπέλδπζε ζε Δηαηξείεο Ξαξαρψξεζεο). Ρα Σξεκαηννηθνλνκηθά Πηνηρεία ηεο
Δπέλδπζεο απνηηκνχληαη καδί κε ηελ ζπκκεηνρή ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ησλ εηαηξεηψλ παξαρψξεζεο ζηελ
Δχινγε Αμία (κέζνδνο ηεο Ξαξνχζαο Αμίαο). Ζ δηαθνξά κεηαμχ Ινγηζηηθήο (Αμία θηήζεο) θαη Δχινγεο Αμίαο
αλαγλσξίδεηαη θαηεπζείαλ ζηα Ινηπά Ππλνιηθά Έζνδα ηεο Δηαηξείαο (δει. Θαζαξή Θέζε).
Ρα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αλσηέξσ ΣΠΔ Θαηψηεξεο Δμαζθάιηζεο είλαη ηα εμήο:
α) Ζ ζπκκεηνρή ζηα ΣΠΔ ζπκβαηηθά πξνβιέπεηαη κε ζπγθεθξηκέλε θαη ζηαζεξή αλαινγία σο πξνο ην
Κεηνρηθφ Θεθάιαην (pro rata),
β) Ζ ζπκκεηνρή ζηα ΣΠΔ δηαηεξείηαη θαζφιε ηελ δηάξθεηα ηεο παξαρψξεζεο αλαινγηθά ηεο ζπκκεηνρήο ζην
κεηνρηθφ θεθάιαην,
γ) Ζ κεηαβίβαζε ησλ ΣΠΔ γίλεηαη ζπκβαηηθά καδί κε ηελ αληίζηνηρε κεηαβίβαζε ηδίνπ πνζνζηνχ Κεηνρηθνχ
Θεθαιαίνπ,
δ) Ρα ΣΠΔ απηά δελ είλαη ηαθηήο ιήμεο, θαη ε Δηαηξεία δελ πξνβιέπεηαη ζπκβαηηθά λα απαηηήζεη ηελ
κειινληηθή απνπιεξσκή ηνπο,
ε) Ρα ΣΠΔ είλαη Θαηψηεξεο Δμαζθάιηζεο: δελ έρνπλ θακία πξνηεξαηφηεηα έλαληη άιισλ αμηψζεσλ ζηα
Πηνηρεία Δλεξγεηηθνχ ηεο Δηαηξείαο Ξαξαρψξεζεο ζε πεξίπησζε ξεπζηνπνίεζεο ηεο (subordinated debt last in line). Αληηκεησπίδνληαη σο ηζνδχλακα ηνπ Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ (equity equivalent) θέξνληαο ηελ
ίδηα ζέζε αμίσζεο.
ζη) Ζ κεηνρηθή δηάξζξσζε ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ ηεο Δηαηξείαο Ξαξαρψξεζεο δελ δηαρσξίδεη ζπκβαηηθά
ηελ θαηαβνιή Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ απφ ηελ θαηαβνιή ΣΠΔ (equity equivalent).
Πηνπο παξαθάησ πίλαθεο παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ Δηαηξεηψλ Ξαξαρψξεζεο,
φπνπ ε Δηαηξεία έρεη ζπκκεηνρή ηαπηφρξνλα ζε Κεηνρηθφ Θεθάιαην θαη ζε ΣΠΔ Θαηψηεξεο Δμαζθάιηζεο.
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(πνζά ζε επξώ)

Όκηινο
1. Limassol Marina Ltd
(Ππκκεηνρή < 20%)
Πύλνιν
3. Απηνθηλ/κνο Αηγ αίνπ
(Ππκκεηνρή < 20%)
Πύλνιν

Δίδνο
Ππκκεηνρήο

Κεηνρ. Θεθάιαην
ΣΠΔ

Κεηνρ. Θεθάιαην
ΣΠΔ

Πύλνιν ηέινο ρξήζεο
Δηαηξία
1. Limassol Marina Ltd
(Ππκκεηνρή < 20%)
Πύλνιν
2. Απηνθηλ/κνο Αηγ αίνπ
(Ππκκεηνρή < 20%)
Πύλνιν

Κεηνρ. Θεθάιαην
ΣΠΔ
Κεηνρ. Θεθάιαην
ΣΠΔ

Πύλνιν ηέινο ρξήζεο

(πνζά ζε επξώ)

Όκηινο
1. Limassol Marina Ltd
(Ππκκεηνρή < 20%)
Πύλνιν
3. Απηνθηλ/κνο Αηγ αίνπ
(Ππκκεηνρή < 20%)
Πύλνιν

Δίδνο
Ππκκεηνρήο

Κεηνρ. Θεθάιαην
ΣΠΔ

Κεηνρ. Θεθάιαην
ΣΠΔ

Πύλνιν ηέινο ρξήζεο
Δηαηξία
1. Limassol Marina Ltd
(Ππκκεηνρή < 20%)
Πύλνιν
2. Απηνθηλ/κνο Αηγ αίνπ
(Ππκκεηνρή < 20%)
Πύλνιν
Πύλνιν ηέινο ρξήζεο

Κεηνρ. Θεθάιαην
ΣΠΔ
Κεηνρ. Θεθάιαην
ΣΠΔ

Ινγ ηζηηθή Αμία
31/12/2016

Δύινγ ε Αμία
31/12/2016

Ξνζά ζε €

Γηαθνξά εηο
πίζησζε
Απνζεκαηηθώλ
Δύινγ εο Αμίαο

256.500,00
1.245.000,00

2.968.459,83
1.887.829,26

2.711.959,83
642.829,26

1.501.500,00

4.856.289,09

3.354.789,09

483.024,84

483.024,84

0,00
0,00

483.024,84

483.024,84

0,00

1.984.524,84

5.339.313,93

3.354.789,09

256.500,00
1.245.000,00

2.968.459,83
1.887.829,26

2.711.959,83
642.829,26

1.501.500,00

4.856.289,09

3.354.789,09

483.024,84

483.024,84

0,00
0,00

483.024,84

483.024,84

0,00

1.984.524,84

5.339.313,93

3.354.789,09

Ινγ ηζηηθή Αμία
31/12/2015

Δύινγ ε Αμία
31/12/2015

Γηαθνξά εηο
πίζησζε
Απνζεκαηηθώλ
Δύινγ εο Αμίαο

256.500,00
1.245.000,00

2.421.427,14
1.411.985,46

2.164.927,14
166.985,46

1.501.500,00

3.833.412,60

2.331.912,60

155.640,02

155.640,02

0,00
0,00

155.640,02

155.640,02

0,00

1.657.140,02

3.989.052,62

2.331.912,60

256.500,00
1.245.000,00

2.421.427,14
1.411.985,46

2.164.927,14
166.985,46

1.501.500,00

3.833.412,60

2.331.912,60

155.640,02

155.640,02

0,00
0,00

155.640,02

155.640,02

0,00

1.657.140,02

3.989.052,62

2.331.912,60

Πην θνλδχιη ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο «Κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξννξηδφκελα
πξνο πψιεζε» πεξηιακβάλεηαη επίζεο πνζφ 1,75 εθ. € πνπ αθνξά εδαθηθέο εθηάζεηο πνπ εθπνηήζεθαλ ζηηο
αξρέο ηνπ 2017.
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Ξνζά ζε €

7.7 Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα
Ζ Δηαηξεία θαη θαη’ επέθηαζε ν Όκηινο έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο πάγηα (νηθφπεδα θαη αγξνηεκάρηα) ηα νπνία
δελ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο αιιά έρνπλ επελδπηηθφ ραξαθηήξα
(ζεκεηψλεηαη φηη επελδχζεηο ζε αθίλεηα ραξαθηεξίδνληαη φζα θαηέρνληαη κε ζθνπφ ηελ άληιεζε εζφδσλ απφ
ελνίθηα ή ηελ άληιεζε ππεξαμηψλ).
Ρα αθίλεηα απηά αθνξνχλ 7 αγξνηεκάρηα θαη 4 νηθφπεδα ζηελ Αηηηθή, Ιάξηζα, Ξάηξα θαη Θφξηλζν. Νη
επελδχζεηο ζε αθίλεηα (νηθφπεδα θαη αγξνηεκάρηα) απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή
Δθηηκεηηθά Ξξφηππα (IVS) ζηα πιαίζηα ησλ ΓΙΞ.
Ζ αλάιπζε ησλ επελδχζεσλ ζε αθίλεηα ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο, φπσο εκθαλίδνληαη ζηελ Θαηάζηαζε
Νηθνλνκηθήο Θέζεο, έρεη σο εμήο:
Ο ΟΜΙΛΟ
31/12/2016
ηελ αρτή ηες περηόδοσ

31/12/2015

31/12/2016

31/12/2015

2.431.195,10 2.591.795,10 2.431.195,10 2.591.795,10

Εεκίεο απνηίκεζεο ζε εύινγε αμία
ηο ηέιος ηες περηόδοσ

Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ

0,00

-160.600,00

0,00

-160.600,00

2.431.195,10 2.431.195,10 2.431.195,10 2.431.195,10

7.8 Ινηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο
Νη ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
Ν ΝΚΗΙΝΠ

Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015
Γνζκέλεο Δγγπήζεηο
Ινηπέο Καθξνπξφζεζκεο Απαηηήζεηο Θνηλνπξαμηψλ
Πύλνιν ινηπώλ καθξνπξόζεζκσλ απαηηήζεσλ

104.769,16

319.054,37

90.685,92

305.000,28

8.744,58

8.291,30

8.744,58

8.291,30

113.513,74

327.345,67

99.430,50

313.291,58

Νη απαηηήζεηο αθνξνχλ θαηά θχξην ιφγν δνζκέλεο εγγπήζεηο θαη πξφθεηηαη λα εηζπξαρζνχλ κεηά ην ηέινο
ηεο επφκελεο ρξήζεο.
7.9 Απνζέκαηα
Ρα απνζέκαηα ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο:
Ν ΝΚΗΙΝΠ
31/12/2016
31/12/2015

Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
31/12/2016
31/12/2015

Δκπνξεχκαηα

0,00

0,00

0,00

0,00

Ξξψηεο Ύιεο

897.488,79

3.122.712,59

897.488,79

3.056.942,31

1.260.548,29

1.260.548,28

1.260.548,29

1.260.548,28

36.985,35

42.474,30

36.985,35

42.474,30

845,61

1.096,11

845,61

1.096,11

947.747,37

561.441,01

947.747,37

561.441,01

3.143.615,41

4.988.272,29

3.143.615,41

4.922.502,01

Θηίξηα ππφ θαηαζθεπή
Αλαιψζηκα ιηθά
Αληαιιαθηηθά & Δίδε Ππζθεπαζίαο
Ξξψηεο & Βνεζεηηθέο Ύιεο Θνηλνπξαμηψλ
Θαζαξή ινγ ηζηηθή αμία
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Ρν ζχλνιν ησλ απνζεκάησλ απηψλ έρνπλ απνηηκεζεί θαηά ην ηέινο ηεο ρξήζεσο ζηε ρακειφηεξε αμία
κεηαμχ ηνπ θφζηνπο θηήζεσο θαη ηεο θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο ηνπο. Πε ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο
ρξήζεηο δελ έρεη κεηαβιεζεί ε κέζνδνο απνηίκεζεο ησλ απνζεκάησλ. Ζ κείσζε ησλ απνζεκάησλ νθείιεηαη
θπξίσο ζηελ πψιεζε φισλ ησλ απνζεκάησλ αληαιιαθηηθψλ κεραλεκάησλ ηερληθψλ έξγσλ θαη ζηα
κεησκέλα απνζέκαηα θαηαζθεπαζηηθψλ πιηθψλ ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ζηα Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα, ιφγσ
νινθιήξσζεο ησλ πεξηζζνηέξσλ έξγσλ.
7.10 Απαηηήζεηο / πνρξεώζεηο από θαηαζθεπαζηηθά ζπκβόιαηα
Ρα θαηαζθεπαζηηθά ζπκβφιαηα αθνξνχλ ηελ θαηαζθεπή πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή νκάδα ζπλδεδεκέλσλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ εηδηθά γηα πειάηεο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ζρεηηθά
ζπκβφιαηα θαη ησλ νπνίσλ ε εθηέιεζε ζπλήζσο δηαξθεί γηα ρξνληθφ δηάζηεκα άλσ ηεο κηα ρξήζεο.
Ζ αλάιπζε ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ απφ θαηαζθεπαζηηθέο ζπκβάζεηο ηνπ Νκίινπ θαη ηεο
Δηαηξείαο, έρεη σο εμήο:
Ο ΟΜΙΛΟ
31/12/2016
31/12/2015
Πσξεπκέλν θόζηνο έξγσλ
πιένλ: Θέξδνο πνπ αλαγλσξίζζεθε (ζσξεπηηθά)
κείνλ: Εεκία πνπ αλαγλσξίζζεθε (ζσξεπηηθά)
κείνλ: Ρκεκαηηθέο Ρηκνινγήζεηο
Πύλνιν

Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ
31/12/2016
31/12/2015

2.147.090.794,85 2.067.071.157,19 2.102.701.003,15 2.026.542.838,03
72.238.635,74
116.639.200,35
69.156.553,90
113.353.841,37
-1.654.468,79
-9.002.474,78
-1.586.761,42
-8.767.936,77
-2.199.143.937,27 -2.114.526.249,77 -2.151.531.772,03 -2.070.860.286,21
18.531.024,53
60.181.632,99
18.739.023,60
60.268.456,42

Έζνδα από εθηέιεζε ζπκβάζεσλ θαηαζθεπήο έξγ σλ

38.019.826,52

81.384.336,83

34.361.631,12

78.969.343,25

Απαίηεζε από θαηαζθεπαζηηθέο ζπκβάζεηο (από πειάηεο)
Απαίηεζε από θαηαζθεπαζηηθέο ζπκβάζεηο - Θνηλνπξαμίεο
ύλοιο Απαηηήζεωλ από Καηαζθεσαζηηθά σκβόιαηα

6.397.162,10
20.873.089,57
27.270.251,67

33.392.199,34
31.026.981,54
64.419.180,88

6.397.162,10
20.873.089,57
27.270.251,67

33.392.199,34
30.898.031,14
64.290.230,48

πνρξέσζε από θαηαζθεπαζηηθέο ζπκβάζεηο (πξνο πειάηεο)
πνρξέσζε από θαηαζθεπαζηηθέο ζπκβάζεηο - Θνηλνπξαμίεο
ύλοιο Τποτρεώζεωλ από Καηαζθεσαζηηθά σκβόιαηα

7.534.517,10
1.204.710,04
8.739.227,14

3.368.184,36
869.363,53
4.237.547,89

7.502.356,10
1.028.871,97
8.531.228,07

3.307.502,66
714.271,40
4.021.774,06

Πύλνιν ιεθζέλησλ πξνθαηαβνιώλ

5.109.299,37

14.289.575,28

5.030.770,78

13.908.750,91

4.792.336,49
2.502.004,48
2.290.332,02

9.039.669,84
7.238.793,79
1.800.876,06

4.761.856,85
2.471.524,84
2.290.332,02

8.999.925,00
7.199.048,95
1.800.876,06

Θξαηήζεηο Ξειαηώλ γηα θαιή εθηέιεζε
- Δηζπξαθηέεο εληόο 12 κελώλ
- Δηζπξαθηέεο άλσ ησλ 12 κελώλ

Ρα θαηαζθεπαζηηθά ζπκβφιαηα γηα ην 2016 αλαιχνληαη σο αθνινχζσο :
ΔΟΓΝ

Πσξεπκέλν
θόζηνο έξγ σλ

πιένλ: Θέξδνο
κείνλ: Εεκία πνπ
πνπ
κείνλ: Ρκεκαηηθέο
αλαγ λσξίζζεθε
αλαγ λσξίζζεθε
Ρηκνινγ ήζεηο
(ζσξεπηηθά)
(ζσξεπηηθά)

Έζνδα από
εθηέιεζε
ζπκβάζεσλ
θαηαζθεπήο
έξγ σλ

Απαίηεζε από πνρξέσζε από
θαηαζθ/θέο
θαηαζθ/θέο
ζπκβάζεηο
ζπκβάζεηο
(από πειάηεο) (πξνο πειάηεο)

Ηδηα έξγα Δζσηεξηθνχ Δηαηξείαο

502.807.509,50

29.593.532,71

-384,29

-527.291.988,30

25.346.090,15

6.397.162,10

-1.288.492,48

Ηδηα έξγα Δμσηεξηθνχ Δηαηξείαο

881.815.507,85

-26.946.108,46

0,00

-862.104.050,40

5.950,02

0,00

-6.213.863,62

Δξγα Θνηλνπξαμηψλ

720.954.190,40

66.509.129,65

-1.586.377,13

-763.156.520,72

9.009.590,95

20.873.089,59

-1.028.871,97

Πύλνια Δηαηξείαο

2.105.577.207,75

69.156.553,90

-1.586.761,42 -2.152.552.559,42 34.361.631,12 27.270.251,69

-8.531.228,07

Δξγα Θπγαηξηθψλ

44.389.791,70

3.082.081,84

Πύλνια Νκίινπ

2.149.966.999,45

72.238.635,74

0,00

-207.999,07

-1.654.468,79 -2.200.164.724,66 38.019.826,52 27.270.251,69

-67.707,37

-47.612.165,24

3.658.195,40

-8.739.227,14

Ρα θαηαζθεπαζηηθά ζπκβφιαηα γηα ην 2015 αλαιχνληαη σο αθνινχζσο :
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ΔΟΓΝ

Πσξεπκέλν
θόζηνο έξγ σλ

πιένλ: Θέξδνο
κείνλ: Εεκία πνπ
πνπ
κείνλ: Ρκεκαηηθέο
αλαγ λσξίζζεθε
αλαγ λσξίζζεθε
Ρηκνινγ ήζεηο
(ζσξεπηηθά)
(ζσξεπηηθά)

Ξνζά ζε €

Έζνδα από
εθηέιεζε
ζπκβάζεσλ
θαηαζθεπήο
έξγ σλ

πνρξέσζε
από
θαηαζθ/θέο
ζπκβάζεηο
(πξνο
πειάηεο)

Απαίηεζε από
θαηαζθ/θέο
ζπκβάζεηο
(από πειάηεο)

Ηδηα έξγα Δζσηεξηθνχ Δηαηξείαο

481.192.400,39

25.862.551,71

-220,56

-502.295.914,12

13.015.500,00

5.444.192,03

-685.374,61

Ηδηα έξγα Δμσηεξηθνχ Δηαηξείαο

842.132.030,81

12.255.967,51

-8.540.646,69

-820.521.472,37

53.349.946,07

27.948.007,31

-2.622.128,05

703.218.406,87

75.235.322,15

-227.069,52

-748.042.899,72

12.603.897,18

30.898.031,16

-714.271,40

Δξγα Θνηλνπξαμηψλ
Πύλνια Δηαηξείαο
Δξγα Θπγαηξηθψλ
Πύλνια Νκίινπ

2.026.542.838,07 113.353.841,37
40.528.319,20

-8.767.936,77 -2.070.860.286,21 78.969.343,25 64.290.230,50 -4.021.774,06

3.285.358,98

-234.538,01

2.067.071.157,27 116.639.200,35

-43.665.963,56

2.414.993,58

128.950,40

-215.773,83

-9.002.474,78 -2.114.526.249,77 81.384.336,83 64.419.180,90 -4.237.547,89

7.11 Απαηηήζεηο από πειάηεο
Νη απαηηήζεηο απφ πειάηεο ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο, αλαιχνληαη σο εμήο:
Ο ΟΜΙΛΟ
Ξειάηεο (αλνηθηόο ινγαξηαζκόο)
Ξειάηεο- εηζπξαθηέεο
ινγαξηαζκόοκεηαρξνλνινγεκέλεο
παξ/λσλ εγγπήζεσλ &
θαιήο
εθηέιεζεο
Δπηηαγέο
Γξακκάηηα
Δηζπξαθηέα
Δπηζθαιείο θαη επίδηθνη πειάηεο & ρξεώζηεο
Κείνλ: Ξξνβιέςεηο απνκείσζεο
Θνηλνπξαμίεο (Ξειάηεο - επηηαγέο -γξακκάηηα)
ύλοιο Καζαρώλ Απαηηήζεωλ από Πειάηες

Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ

31/12/2016
21.635.001,81

31/12/2015
43.929.973,90

31/12/2016
21.119.080,43

31/12/2015
43.381.997,74

4.675.049,58
235.242,80

9.039.669,84
270.322,65

4.635.304,74
235.242,80

8.999.925,00
235.242,80

435.194,38

435.194,38

435.194,38

435.194,38

-5.924.990,29

-14.965.811,05

-5.821.126,46

-14.861.947,22

3.802.555,43

2.667.481,43

3.802.555,43

2.667.481,43

24.858.053,71 41.376.831,15 24.406.251,32 40.857.894,13

Απφ ηε κείσζε ησλ απαηηήζεσλ απφ πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ζε
ζρέζε κε ηελ 31/12/2015 ζε επίπεδν Νκίινπ θαη ζε επίπεδν Δηαηξείαο πνζφ 13.736.814,66 € αθνξά ηελ
δηαθνπείζα δξαζηεξηφηεηα ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ζηα Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα.
Νη πξνβιέςεηο απνκείσζεο γηα εκπνξηθέο απαηηήζεηο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο:
Ν ΝΚΗΙΝΠ
Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
17.025.104,77 16.952.400,09
814.179,15
783.020,00
2.873.472,87
2.873.472,87
14.965.811,05 14.861.947,22
250.000,00
250.000,00
-9.290.820,76
-9.290.820,76
5.924.990,29 5.821.126,46

πόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2014
Ξξόζζεηεο πξνβιέςεηο ρξήζεσο
Σξεζηκνπνηεζείζεο πξνβιέςεηο ρξήζεσο
πόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2015
Ξξόζζεηεο πξνβιέςεηο ρξήζεσο
Γηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο
πόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2016

Θαηά ηε ηξέρνπζα ρξήζε ν Όκηινο θαη ε Δηαηξεία πξνέβε ζε πξφζζεηε απνκείσζε θαζπζηεξεκέλσλ
εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ πνζνχ 250.000,00 €.
Ζ Δλειηθίσζε ησλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ αλαιχεηαη ζηνλ θάησζη πίλαθα:
Ο ΟΜΙΛΟ

Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ

Ξνζά ζε €

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2016

31/12/2015

Γελ είλαη ιεμηπξφζεζκα θαη δελ είλαη απνκεησκέλα

24.135.488,31

27.115.853,20

23.683.685,92

26.926.108,36

Δίλαη ζε θαζπζηέξεζε αιιά όρη απνκεησκέλα
< 90 εκέξεο
< 91 - 180 εκέξεο
< 181 - 360 εκέξεο
< 361 - 720 εκέξεο
> 720 εκέξεο
ύλοιο

71.447,60
71.447,60
47.631,74
8.967.309,34
47.631,74
8.817.309,34
70.039,67
3.841.635,09
70.039,67
3.691.635,09
413.692,77
857.082,97
413.692,77
827.890,79
119.753,62
594.950,55
119.753,62
594.950,55
24.858.053,71 41.376.831,15 24.406.251,32 40.857.894,13
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7.12 Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε εύινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ
Πχκθσλα κε ην λφκν πεξί δέζκεπζεο θαηαζέζεσλ ζηελ Θχπξν γηα ην πνζφ πνπ είρε δεζκεπηεί, κεηά ηελ
νξηζηηθνπνίεζε ηνπ πνζνζηνχ δέζκεπζεο ζην 47,5%, ε Δηαηξεία έιαβε 3.237.739 κεηνρέο ηεο Ρξάπεδαο
Θχπξνπ νλνκαζηηθήο αμίαο 1 επξψ ε θάζε κία. Δληφο ηνπ 2014 άξρηζε ε επαλαδηαπξαγκάηεπζε ησλ
κεηνρψλ απηψλ θαη ν Όκηινο θαη ε Δηαηξία πξνέβεζαλ ζε επαλεθηίκεζε ησλ κεηνρψλ απηψλ ζηελ εχινγε
αμία ηνπο ηφζν ζηηο 31/12/2016 φζν θαη ζηηο 31/12/2015. Ρν απνηέιεζκα απηήο ηεο επαλεθηίκεζεο γηα ηε
ρξήζε 1/1-31/12/2016 επέθεξε δεκία πνπ αλήιζε ζε 19.426,46 €, έμνδν πνπ επηβάξπλε ηα απνηειέζκαηα
ηεο ρξήζεο.
Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ ηαμηλνκνχληαη:
Ξνζά ζε €

ΠΛΝΙΝ

Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ
Πύλνιν
Ξνζά ζε €

31/12/2016
459.758,97 459.758,97
459.758,97 459.758,97
ΠΛΝΙΝ

Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ
Πύλνιν
Ξνζά ζε €

Ξνζά ζε €
Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ
Πύλνιν

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

ΝΚΗΙΝΠ
Δπίπεδν 1 Δπίπεδν 2 Δπίπεδν 3

31/12/2015
479.185,43 479.185,43
479.185,43 479.185,43
ΠΛΝΙΝ

0,00
0,00

ΔΡΑΗΟΔΗΑ
Δπίπεδν 1 Δπίπεδν 2 Δπίπεδν 3

31/12/2016
459.758,97 459.758,97
459.758,97 459.758,97
ΠΛΝΙΝ

Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ
Πύλνιν

ΝΚΗΙΝΠ
Δπίπεδν 1 Δπίπεδν 2 Δπίπεδν 3

0,00
0,00

0,00
0,00

ΔΡΑΗΟΔΗΑ
Δπίπεδν 1 Δπίπεδν 2 Δπίπεδν 3

31/12/2015
479.185,43 479.185,43
479.185,43 479.185,43

0,00
0,00

0,00
0,00

7.13 Ινηπέο απαηηήζεηο
Νη ινηπέο απαηηήζεηο ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο:

Ξξνθαηαβνιέο γηα αγνξά απνζεκάησλ
Σξεψζηεο Γηάθνξνη
Ινγαξηαζκνί Γηαρείξηζεο πξνθαηαβνιψλ & πηζηψζεσλ
Κεηαβαηηθνί Ινγαξηαζκνί Δλεξγεηηθνχ
Κείνλ: Ξξνβιέςεηο απνκείσζεο
Απαίηεζε απφ Ρφθνπο ΡΔΣΛΗΘΖΠ ΔΛΩΠΖΠ
Θνηλνπξαμίεο - Ξξνθαηαβνιέο γηα αγνξέο απνζεκάησλ
Θνηλνπξαμίεο - Σξεψζηεο & Ι/ζκνί δηαρεηξ θαη πξνθ/ιψλ
Θνηλνπξαμίεο - Δμνδα επφκελσλ ρξήζεσλ
Πύλνιν Ινηπώλ Απαηηήζεσλ

Ν ΝΚΗΙΝΠ
31/12/2016
31/12/2015
374.523,38
7.358.818,57
31.035.537,31
38.905.753,12
76.914,96
242.928,52
123.557,12
1.058.530,69
-19.914.017,26
-12.302.033,85
3.956.462,55
3.956.462,55
240.163,88
3.000,00
3.278.661,08
2.773.804,15
18.203,07
841.243,46
19.190.006,09 42.838.507,21

Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
31/12/2016
31/12/2015
298.767,88
7.270.291,98
30.478.325,08
38.251.323,10
71.160,56
242.660,50
117.303,72
1.052.328,05
-19.914.017,26
-12.302.033,85
3.956.462,55
3.956.462,55
240.163,88
3.000,00
3.278.661,08
2.773.804,15
18.203,07
841.243,46
18.545.030,56 42.089.079,94

Απφ ηε κείσζε ησλ ινηπψλ απαηηήζεσλ ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ζε ζρέζε κε ηελ 31/12/2015 ζε επίπεδν
Νκίινπ θαη ζε επίπεδν Δηαηξείαο πνζφ 15.177.000,15 € αθνξά ηελ δηαθνπείζα δξαζηεξηφηεηα ηνπ
ππνθαηαζηήκαηνο ζηα Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα.
Νη πξνβιέςεηο απνκείσζεο γηα ινηπέο απαηηήζεηο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο:
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Ν ΝΚΗΙΝΠ
11.439.925,71
2.400.000,00
1.537.891,86
12.302.033,85
7.611.983,41
19.914.017,26

πόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2014
Ξξόζζεηεο πξνβιέςεηο ρξήζεσο
Σξεζηκνπνηεζείζεο πξνβιέςεηο ρξήζεσο
πόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2015
Ξξόζζεηεο πξνβιέςεηο ρξήζεσο
πόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2016

Ξνζά ζε €

Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
11.439.925,71
2.400.000,00
1.537.891,86
12.302.033,85
7.611.983,41
19.914.017,26

Ζ Δλειηθίσζε ησλ ινηπψλ απαηηήζεσλ αλαιχεηαη ζηνλ θάησζη πίλαθα:
Ινηπέο

Ζκέξεο

Ζκέξεο

Ζκέξεο

Απαηηήζεηο

0-360

361-720

> 720

31/12/2015

28.717.538,51

31/12/2016

4.523.802,44

Πύλνιν

39.520,54 14.081.448,16 42.838.507,21
5.285.864,16

9.380.339,49 19.190.006,09

Δηδηθφηεξα γηα ην ινγαξηαζκφ «Σξεψζηεο δηάθνξνη» αλαθέξνληαη ηα αθφινπζα:
α) Ξνζφ € 16.470 ρηι. αθνξά απαίηεζε απφ ηνπο κεηφρνπο ηεο απνξξνθεζείζαο εηαηξείαο ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΛΩΠΗΠ
Α.Δ. πνπ επηδηθάζηεθε κε ηελ απφθαζε 21/2005 ηνπ Γηαηηεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ ζηηο 10 Ηνπλίνπ 2005. Κεηά
ηελ έθδνζε ηεο Γηαηηεηηθήο Απφθαζεο, νη θ.θ. κέηνρνη ηεο απνξξνθεζείζαο εηαηξείαο ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΛΩΠΗΠ Α.Δ.
άζθεζαλ ελψπηνλ ηνπ Δθεηείνπ Αζελψλ ηελ απφ 30.8.2005 αγσγή αλαγλψξηζεο αλππαξμίαο θαη αθχξσζεο
ηεο σο άλσ 21/2005 Γηαηηεηηθήο Απνθάζεσο, ε νπνία ζπδεηήζεθε ζηηο 19.1.2006. Δπ’ απηήο εθδφζεθε ε
απφθαζε Δθ. Αζ. 2471/2006, ε νπνία απέξξηςε ηελ αγσγή αθπξψζεσο ησλ θ.θ. κεηφρσλ ηεο
απνξξνθεζείζαο εηαηξείαο ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΛΩΠΗΠ Α.Δ., θαζηζηψληαο ηειεζίδηθε ηελ ππ’ αξηζκ. 21/2005
Γηαηηεηηθή Απφθαζε. Νη αληίδηθνη άζθεζαλ αίηεζε αλαηξέζεσο, ε νπνία ζπδεηήζεθε κε αληηκσιία ηελ
15.10.2007 ζην Α1 Ρκήκα ηνπ Αξείνπ Ξάγνπ, κε Αξηζκφ Ξηλαθίνπ 31, πνπ απεξξίθζε κε ηελ ππ΄αξηζ,
1334/2008 απφθαζε ηνπ Αξείνπ Ξάγνπ. Δπίζεο, κε ηελ ππ’ αξηζκ. 985/2007 απφθαζε ηνπ Δθεηείνπ
Αζελψλ απεξξίθζε θαη ε δεχηεξε απφ 15.2.2006 αγσγή αθπξψζεσο ησλ θ.θ. κεηφρσλ ηεο απνξξνθεζείζαο
εηαηξείαο ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΛΩΠΗΠ Α.Δ. θαηά ηεο ίδηαο Γηαηηεηηθήο Απνθάζεσο, ε νπνία είλαη επίζεο ακεηάθιεηε,
επεηδή παξήιζε ε 3εηήο πξνζεζκία αλαηξέζεσο ζηνλ Άξεην Ξάγν, ρσξίο λα αζθεζεί. Νη αληίδηθνη άζθεζαλ
ελψπηνλ ηνπ Δθεηείνπ Αζελψλ θαη ηξίηε αγσγή αθπξψζεσο ηεο Γηαηηεηηθήο Απφθαζεο πνπ απεξξίθζε
επίζεο κε ηελ ππ΄αξηζκ. 6879/2010 απφθαζε ηνπ Δθεηείνπ Αζελψλ. Αζθήζεθε αλαίξεζε θαηά ηεο
ηειεπηαίαο απηήο απνθάζεσο πνπ απεξξίθζε κε ηελ ππ΄αξηζκ. 1759/2013 απφθαζε ηνπ Αξείνπ Ξάγνπ.
Ξξνο εμαζθάιηζε ηεο απαηηήζεσο απηήο ε Δηαηξεία έρεη πξνβεί ζηελ ζπληεξεηηθή θαηάζρεζε θάζε θηλεηήο
θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο ησλ κεηφρσλ-εγγπεηψλ κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ € 21.900 ρηι.
Ζ Δηαηξεία έρεη δξνκνινγήζεη ηελ δηαδηθαζία αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο θαηά ηνπ ζπλφινπ ηεο πεξηνπζίαο ησλ
αληηδίθσλ.
Κε ηελ ππ’ αξηζκ. 5752/2010 Απφθαζε ηνπ Κνλνκεινχο Ξξσηνδηθείνπ Αζελψλ δηαηάρζεθε αλαζηνιή
εθηειέζεσο ηεο δηαηηεηηθήο απνθάζεσο θαηά ην άξζξν 938 Θ.Ξ.Γηθ. κέρξη λα εθδνζεί απφθαζε επί ηεο
ηαθηηθήο αλαθνπήο πνπ πξνζβάιεη ην θχξνο ηεο εθηειεζηηθήο δηαδηθαζίαο, ε νπνία δηθάζηεθε ηνλ Κάξηην
ηνπ 2013. Ζ απφθαζε απηή ηεο αλαθνπήο είλαη εζθαικέλε δηφηη δέρηεθε φηη ε Δηαηξεία θάλεη θαηάρξεζε
δηθαηψκαηνο ηεο εθηειέζεσο, πξάγκα ην νπνίν είρε πξνβιεζεί πνιιέο θνξέο απφ ηνπο αληηδίθνπο θαη είρε
απνξξηθζεί. Ζ Δηαηξεία ζηηο 30/3/2011 δήηεζε απφ ην Κνλνκειέο Ξξσηνδηθείν Αζελψλ ηελ αλάθιεζε ηεο
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απνθάζεσο απηήο, ψζηε λα αλνίμεη θαη πάιη ν δξφκνο ηεο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο, απεξξίθζε φκσο ε
αλαθιεηηθή απηή αίηεζε θαη ζπλεπψο ε πξφνδνο ηεο εθηέιεζεο απέκελε λα θξηζεί απφ ηελ εθδίθαζε ηνπ
Καξηίνπ ηνπ 2013, ζηα πιαίζηα ηεο ηαθηηθήο αλαθνπήο. Ζ ππφζεζε δηθάζηεθε (ηεο αλαθνπήο) θαη εμεδφζε
απφθαζε ηνπ Κνλνκεινχο Ξξσηνδηθείνπ Αζελψλ πνπ απέξξηςε θαη ηελ αλαθνπή απηή ηεο «νηθνγέλεηαο»
Ξξσηνπαπά, νπφηε ε απφθαζε ηεο αλαζηνιήο (5752/10) έραζε ηελ ηζρχ ηεο θαη είλαη πιένλ δπλαηή ε
πξφνδνο ηεο αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο. Πηα πιαίζηα ηεο ηειεπηαίαο απηήο δπλαηφηεηαο, ζπδεηήζεθε ζην
Δηξελνδηθείν Αζελψλ, ηελ 2-12-2015, αίηεζε ηεο «ΑΘΖΛΑ ΑΡΔ» ψζηε λα ηεο παξαζρεζεί ε άδεηα
εθπνηήζεσο κε πιεηζηεξηαζκφ ησλ άπισλ κεηνρψλ ηεο «νηθνγέλεηαο» Ξξσηνπαπά γηα λα ηθαλνπνηεζεί κέζσ
ηνπ πιεηζηεξηάζκαηνο πνπ ζα επηηεπρζεί (κεηνρέο επί ηεο ΑΘΖΛΑ). Ξαξαιιήισο, έρεη θαηαζρεζεί ε νηθία
«Ξξσηνπαπά» ζην Θεθαιάξη Θεθηζηάο (Ξεληέιεο 39), ην Γηθαζηήξην κάιηζηα έρεη πξνζδηνξίζεη ηελ αμία ηνπ
αθηλήηνπ απηνχ ζε 5.000.000 €.
Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο απαίηεζεο, ε Δηαηξεία έρεη πξνβεί ζηηο εμήο ελέξγεηεο:

 Θαηαζρέζεηο αθηλήησλ
 Θαηαζρέζεηο ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ
 Γηθαζηηθέο δηεθδηθήζεηο κε πειάηεο ηεο πξψελ ΡΔΣΛΗΘΖΠ ΔΛΩΠΖΠ πνπ κεηά ηε ζεηηθή ηνπο
έθβαζε, ζα εμαζθαιίζνπλ ηελ είζπξαμε ηεο απαίηεζεο απφ ΑΘΖΛΑ (ΔΙΞΔ, WalterBau).

 Αλάζεζε ζε δηεζλείο νίθνπο ηεο δηελέξγεηαο ειέγρνπ ζε επξσπατθέο ρψξεο γηα ηελ εμεχξεζε ηπρφλ
«θξπκκέλσλ» θεθαιαίσλ, πξνο θαηάζρεζε.

 Γηελέξγεηα ειέγρνπ ζε πνζεθνθπιαθεία γηα χπαξμε αθηλήησλ
 Ξνηληθέο δηψμεηο γηα θαη’ εμαθνινχζεζε ηέιεζε θαθνπξγεκάησλ (απάηεο, ππεμαηξέζεηο, θιπ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ειιείςεηο ησλ θαζαξψλ ζέζεσλ ησλ απνξξνθεζεηζψλ εηαηξεηψλ, νη βαζηθνί κέηνρνη
ησλ νπνίσλ επζχλνληαη).
Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο εθηηκά φηη ηα πνζά πνπ έρνπλ αλαγλσξηζηεί ζηηο απαηηήζεηο γηα η ελ παξαπάλσ
δηθαζηηθή ππφζεζε είλαη αλαθηήζηκα. Γηα ηηο απαηηήζεηο απηέο πνπ δηεθδηθνχληαη δηθαζηηθά, ε δηνίθεζε δελ
κπνξεί λα εθηηκήζεη ην ρξφλν είζπξαμεο σζηφζν, νη απαηηήζεηο απηέο εκθαλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο απνκεησκέλεο θαη’ εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ. Πηελ ηξέρνπζα ρξήζε
έγηλε πξφζζεηε απνκείσζε πνζνχ 5 εθ. € πνζφ πνπ επηβάξπλε ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο.
β) Ξνζφ € 4.376 ρηι. αθνξά απαίηεζε απφ ηνπο κεηφρνπο ηεο απνξξνθεζείζαο εηαηξείαο ΚΔΡΡΔΚ Α.Δ. ζηα
πιαίζηα ηεο εγγπεηηθήο ηνπο επζχλεο. Γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ αλσηέξσ απαηηήζεσλ έρεη δηαηαρζεί ε
ζπληεξεηηθή θαηάζρεζε θάζε θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο γηα πνζφ € 8.000 ρηι. κε ηελ απφθαζε
7945/10-10-2003 ηνπ Κνλνκεινχο Ξξσηνδηθείνπ Αζελψλ. Πηηο 27/2/2008 ζπδεηήζεθε κε αληηκσιία αγσγή
απνδεκηψζεσο ζην Ξνιπκειέο Ξξσηνδηθείν Αζελψλ θαηά ησλ παξαπάλσ πξνζψπσλ θαη εθδφζεθε ε
απφθαζε ΞΞξΑΘ 4335/2008 κε ηελ νπνία ε αγσγή ηεο Δηαηξείαο έγηλε δεθηή.
Δίρε δξνκνινγεζεί ε δηαδηθαζία ηεο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο θαηά ηνπ ζπλφινπ ηεο πεξηνπζίαο ησλ
αληηδίθσλ, ζπληεξεηηθψο θαηαζρεζείζεο ή φρη, (θηλεηήο, αθηλήησλ, κεηνρψλ θαη εηο ρείξαο ηξίησλ), σζηφζν
κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ ζε δηάθνξα ππνζεθνθπιαθεία θαη ζε ηξάπεδεο θαη ζχκθσλα κε ηελ
εθηίκεζε ηνπ λνκηθνχ ζπκβνχινπ ηεο Δηαηξείαο δελ ππάξρνπλ επαξθή πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα ηελ
εμαζθάιηζε ηεο απαίηεζεο. Θαηφπηλ απηνχ, ε Δηαηξεία δηέγξαςε νιφθιεξε ηελ απαίηεζε απφ ηα Βηβιία,
αιιά ζα ζπλερίζεη ηε δηαδηθαζία γηα ηθαλνπνίεζε ηεο απαίηεζεο.
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7.14 Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ
Ρα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο έρνπλ σο
αθνινχζσο:

Γηαζέζηκα ζην ηακείν
Βξαρππξφζεζκεο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο
Ρακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα θνηλνπξαμηψλ
Πύλνιν

Ν ΝΚΗΙΝΠ
31/12/2016
31/12/2015
15.907,45
50.804,04
5.438.398,41
11.422.557,51
3.218.112,77
6.223.784,83
8.672.418,63 17.697.146,38

Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
31/12/2016
31/12/2015
6.800,36
35.478,82
4.368.844,66
10.619.810,39
3.218.112,77
6.223.784,83
7.593.757,79 16.879.074,04

Ρα δηαζέζηκα αληηπξνζσπεχνπλ κεηξεηά θαζψο θαη ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο δηαζέζηκεο ζε πξψηε δήηεζε.
Θαηά ηηο αλσηέξσ εκεξνκελίεο δελ ππήξραλ ππεξαλαιήςεηο απφ ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο. Νη ηξαπεδηθέο
θαηαζέζεηο ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο θαηά 60% πεξίπνπ ηεξνχληαη ζε ινγαξηαζκνχο Διιεληθψλ
ηξαπεδψλ γηα ηηο νπνίεο απφ 28/6/2015 έρνπλ ηεζεί πεξηνξηζκνί ζηηο ζπλαιιαγέο. Απφ ηε κείσζε ησλ
ηακεηαθψλ θαη ηζνδχλακσλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ζε ζρέζε κε ηελ 31/12/2015 ζε
επίπεδν Νκίινπ θαη ζε επίπεδν Δηαηξείαο πνζφ 7.814.983,36 € αθνξά ηελ δηαθνπείζα δξαζηεξηφηεηα ηνπ
ππνθαηαζηήκαηνο ζηα Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα.
7.15 Ίδηα θεθάιαηα
Κεηνρηθό θεθάιαην θαη Θεθάιαην ππέξ ην άξηην
Ζ Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε ηεο Δηαηξείαο ζηηο 28/3/2016 απνθάζηζε ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ θαηά 30.000.000,00 € κε θεθαιαηνπνίεζε ππνρξεψζεσλ θαη θαηάξγεζε ηνπ δηθαηψκαηνο
πξνηίκεζεο ησλ παιαηψλ κεηφρσλ θαη ηε κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο απφ 8,00 € ζε 0,30
€/κεηνρή κε ηελ θεθαιαηνπνίεζε (απφζβεζε) ζπλνιηθψλ ζπζζσξεπκέλσλ δεκηψλ, ζπλνιηθνχ πνζνχ
103.682.736,20.
Κεηά ηνλ ζπκςεθηζκφ ησλ αλσηέξσ δεκηψλ θαη ηελ αλσηέξσ αχμεζε ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο
αλέξρεηαη ζε ηξηάληα ηέζζεξα εθαηνκκχξηα ηξηάληα ελλέα ρηιηάδεο πεληαθφζηα νγδφληα επηά επξψ
34.039.587,00 € δηαηξνχκελν ζε εθαηφλ δεθαηξείο ρηιηάδεο ηεηξαθφζηεο εμήληα πέληε δηαθφζηεο ελελήληα
113.465.290 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 0,30 € εθάζηε. Νη κεηνρέο ηεο ΑΘΖΛΑ Α.Ρ.Δ.
είλαη εηζεγκέλεο ζην Σξεκαηηζηήξην Αζελψλ.
Ρν ππέξ ην άξηην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο πξνέθπςε απφ ηελ έθδνζε κεηνρψλ έλαληη κεηξεηψλ ζε
αμία κεγαιχηεξε ηεο νλνκαζηηθήο ηνπο αμίαο. Ρν πνζφ ηεο δηαθνξάο ππέξ ην άξηην αλέξρεηαη ζε πνζφ €
29.287.511,99. Γελ ππήξμε θακία κεηαβνιή ζε ζρέζε κε ηελ 31/12/2015.
Ζ κεηνρηθή ζχλζεζε έρεη σο εμήο:
Κέηνρνο
J&P – ΑΒΑΜ Α.Δ.
Ινηπφ επελδπηηθφ θνηλφ
Πύλνιν

Ξνζνζηό επί ηνπ ζπλόινπ ηνπ Κεηνρηθνύ Θεθαιαίνπ
99,16 %
0,84 %
100,00 %
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Απνζεκαηηθά Δύινγεο Αμίαο
Ρα απνζεκαηηθά εχινγεο αμίαο ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο:

πόινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2014
κείνλ: Εεκίεο από επαλεθηίκεζε ζε εύινγεο αμίεο Σξεκαηννηθνλνκηθώλ
ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ πξνο πώιεζε
κείνλ: Αλαβαιιόκελε θνξνινγία
πιένλ: Ξξνζαξκνγέο αλαινγνύληνο θόξνπ εηζνδήκαηνο (αιιαγή
ζπληειεζηή από 20% ζε 26%)
πιένλ: Θέξδε από επαλεθηίκεζε ζε εύινγεο αμίεο πάγησλ πεξηνπζηαθώλ
ζηνηρείσλ (Πεκείσζε 7.1)
κείνλ: Αλαβαιιόκελε θνξνινγία
κείνλ: Εεκίεο από πώιεζε πνζνζηνύ ΣΠΓΞ
Ξιένλ: Αλαβαιιόκελε θνξνινγία
πόινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015
πιένλ: Θέξδε από επαλεθηίκεζε ζε εύινγεο αμίεο πάγησλ πεξηνπζηαθώλ
ζηνηρείσλ
πιένλ: Αλαβαιιόκελε θνξνινγία
πιένλ: Ινηπέο πξνζαξκνγέο (αιιαγή πνζνζηνύ ζπκκεηνρήο)
πόινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2016

Ο ΟΜΙΛΟ
8.138.418,78

Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ
8.298.764,56

-614.576,62

-614.576,62

159.789,92

159.789,92

-101.473,40

-107.290,55

-477.653,19

-500.431,84

124.189,83
-6.523.186,58
1.696.028,51
2.401.537,25

130.112,28
-6.523.186,58
1.696.028,51
2.539.209,68

787.742,12

787.742,12

-228.445,22
5,35
2.960.839,50

-228.445,22
0,00
3.098.506,58

Ινηπά Απνζεκαηηθά
Ρα ινηπά απνζεκαηηθά ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο:

πόινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2015
Δπίδξαζε πηνζέηεζεο αλαζεσξεκέλνπ ΓΙΞ 19

Ν ΝΚΗΙΝΠ
Αθνξ/ηα θαη
Απνζ/θό
Ραθηηθό
Δηδηθά
Έθηαθηα
Απνζεκαηηθά
Απνζ/θά
Απνζ/θό
Απνξ/ζεο
απνζεκαηηθν απνζεκαηηθά Απνζεκαηηθά
ias 19
εηδηθώλ
Λ.1828/89
Θπγ αηξηθήο
δηαηάμεσλ
2.951.526,11
144.317,41
75.000,92 -362.612,95 3.974.628,12 133.348,46 1.721.949,38
63.491,01
-170.649,56

-75.000,92

2.951.526,11

-26.332,15

0,00

Δπίδξαζε πηνζέηεζεο αλαζεσξεκέλνπ ΓΙΞ 19
Δηδηθφ απνζ. κεξηζκάησλ άξζξνπ 48 Λ.4172/13
Ινηπέο κεηαβνιέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο
πόινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2016
2.951.526,11

63.762,55
37.430,40

13,78
13,78

Φνξνιφγεζε κε ην λφκν 4172/2013
Ινηπέο κεηαβνιέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο
πόινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015

πόινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2015
Δπίδξαζε πηνζέηεζεο αλαζεσξεκέλνπ ΓΙΞ 19
Φνξνιφγεζε κε ην λφκν 4172/2013
Ινηπέο κεηαβνιέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο
πόινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015
Δπίδξαζε πηνζέηεζεο αλαζεσξεκέλνπ ΓΙΞ 19

-

-

-2.872.455,95

-133.348,46

-

-3.251.454,89
-311.654,93
5.138.538,64

12.821,19
-286.300,75
790.517,24
0,00 1.721.949,38
Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
Αθνξ/ηα θαη
Απνζ/θό
Ραθηηθό
Δηδηθά
Έθηαθηα
Απνζεκαηηθά
Απνζ/θά
Απνζ/θό
Απνξ/ζεο
απνζεκαηηθν απνζεκαηηθά Απνζεκαηηθά
ias 19
εηδηθώλ
Λ.1828/89
Θπγ αηξηθήο
δηαηάμεσλ
2.896.515,84
171.817,41
75.000,92 -362.612,95 3.947.128,12 133.348,46 1.721.949,38
63.491,01

12.821,19
63.762,55
13,78
5.215.136,16

2.896.515,84
-

Δηδηθφ απνζ. κεξηζκάησλ άξζξνπ 48 Λ.4172/13
πόινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2016
2.896.515,84

-170.649,56
1.167,85
63.762,55
64.930,40

-75.000,92
0,00
0,00

-311.654,93
790.517,24

8.638.157,45
63.491,01

0,00 1.721.949,38

-

-299.121,94

Πύλνιν

-

-2.872.455,95

-

-311.654,93

-299.121,94
12.821,19
-286.300,75

763.017,24

-133.348,46
-

-

0,00 1.721.949,38

-

-

-

-

-

-

763.017,24

0,00 1.721.949,38

Πύλνιν
8.583.147,18
63.491,01
-3.251.454,89
-311.654,93
5.083.528,37
12.821,19
63.762,55
5.160.112,11

Ρα αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά πνπ παξακέλνπλ ζηα απνζεκαηηθά βάζεη ηνπ λφκνπ 4172/2013 έρνπλ
κεησζεί θαηά ην πνζφ ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο κε πνζνζηφ 29%. Δπίζεο ζηα πιαίζηα ηνπ ίδηνπ
απηνχ θνξνινγηθνχ λφκνπ ε Δηαηξεία θνξνιφγεζε ηα απνζεκαηηθά πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο κε ζπληειεζηή
26% θαη κεηαθνξά ηνπ θαζαξνχ πνζνχ ζηα απνηειέζκαηα εηο λένλ.
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Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
Νη Κεηαβνιέο ηνπ θνλδπιίνπ ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ αλαιχνληαη σο εμήο :
Ν ΝΚΗΙΝΠ
πόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2014

Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

-1.782.218,91 -1.831.704,27

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο κεηαηξνπήο ππνθ/ησλ εμσηεξηθνύ

-2.179.559,02

-2.179.559,02

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο κεηαηξνπήο ππνθ/ησλ ζπγαηξηθώλ

-4.452,32

0,00

πόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2015

-3.966.230,25 -4.011.263,29

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο κεηαηξνπήο ππνθ/ησλ εμσηεξηθνύ

4.011.263,29

4.011.263,29

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο κεηαηξνπήο ππνθ/ησλ ζπγαηξηθώλ

-4.643,14

0,00

40.389,90

0,00

πόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2016

Ζ κεηαβνιή νθείιεηαη ζηε δηαθνπείζα δξαζηεξηφηεηα ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ζηα Ζλσκέλα Αξαβηθά
Δκηξάηα.
7.16 Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο / ππνρξεώζεηο
Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζπκςεθίδνληαη (ζην επίπεδν ηεο θάζε
επηκέξνπο εηαηξείαο) φηαλ ππάξρεη εθαξκφζηκν λνκηθφ δηθαίσκα λα ζπκςεθηζηνχλ νη ηξέρνπζεο
θνξνινγηθέο απαηηήζεηο έλαληη ησλ ηξερνπζψλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη φηαλ νη αλαβαιιφκελνη
θφξνη εηζνδήκαηνο αθνξνχλ ζηελ ίδηα θνξνινγηθή αξρή.

Ζ αλάιπζε ηεο αλαβαιιφκελεο απαίηεζεο/

ππνρξέσζεο εκθαλίδεηαη παξαθάησ:
Ν ΝΚΗΙΝΠ
31/12/2016
Απαίηεζε
Αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά
Ιεηηνπξγηθά Ξάγηα Πηνηρεία
(κεραλήκαηα/κεηαθνξηθά κέζα)
Ξάγηα Leasing
Γηαγξαθή εμφδσλ εγθαηάζηαζεο θαη ινηπψλ
εμφδσλ πνιπεηνχο απφζβαζεο
Ξξνζαξκνγή ζε εχινγε αμία ζηηο ζπκκεηνρέο
Ξξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ
Ξξφβιεςε ακνηβψλ Νξθσηψλ Διεγθηψλ
Ξξφβιεςε ππνηίκεζεο ζπκκεηνρψλ
Ξξφβιεςε επηζθαιεηψλ επίδηθσλ απαηηήζεσλ
πνρξέσζε αλαβαιιφκελνπ θφξνπ
θαηαζθεπαζηηθψλ
Ξξνζαξκνγή ζε εχινγε αμία ιφγσ αλαπξ/γήο
παγίσλ

πνρξέσζε

Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
31/12/2015

Απαίηεζε

πνρξέσζε

Απαίηεζε

πνρξέσζε

31/12/2015
Απαίηεζε

πνρξέσζε

338.175,80

312.131,94

338.175,80

312.131,94

937.728,62

1.040.863,85

974.337,67

1.077.247,21

57.821,24
78.501,54

154.757,30
238.583,68

1.116.750,45
142.071,91
15.080,00
342.127,66
499.027,62

888.305,23

1.179.588,66

9.838.460,12
9.460.123,08

951.143,44
139.113,87

4.621.950,44

98.823,55
378.337,04

154.757,30
242.690,75

141.336,72
15.080,00
342.127,66
499.027,62
7.343.578,25

98.823,55
7.101.915,69
6.025.106,96

57.821,24
82.936,01

139.753,36

4.552.616,03

1.076.808,73

31/12/2016

7.370.537,61

85.998,54
1.080.508,01

7.257.872,35
6.177.364,34

85.998,54
381.804,62

9.951.816,04
9.570.011,42

Ζ θίλεζε ηεο ηξέρνπζαο θαη ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο ζηα απνηειέζκαηα θαη ζηα ίδηα θεθάιαηα
εκθαλίδνληαη παξαθάησ:

ΑΘΖΛΑ Α.Ρ.Δ.: Ακαξνπζίνπ –Σαιαλδξίνπ 16, 151 25 Καξνχζη, Διιάδα, Ρει.:+30 210 6375000

91

Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε Σξήζεο 2016
Απνη/ηα
πόινηπν έλαξμεο 1/1/2015
Αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά
Ιεηηνπξγηθά Ξάγηα Πηνηρεία
(κεραλήκαηα/κεηαθνξηθά κέζα)
Ξάγηα Leasing
Γηαγξαθή εμφδσλ εγθαηάζηαζεο θαη ινηπψλ
εμφδσλ πνιπεηνχο απφζβαζεο
Ξξνζαξκνγή ζε εχινγε αμία ζηηο ζπκκεηνρέο
Ξξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ
Αρξεζηκνπνίεηεο θξνινγηθέο δεκηέο
πνρξέσζε αλαβαιιφκελνπ θφξνπ
θαηαζθεπαζηηθψλ
Ξξνζαξκνγή ζε εχινγε αμία ιφγσ αλαπξ/γήο
παγίσλ
πόινηπν ιήμεο 31/12/2015
πόινηπν έλαξμεο 1/1/2016
Αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά
Ιεηηνπξγηθά Ξάγηα Πηνηρεία
(κεραλήκαηα/κεηαθνξηθά κέζα)
Ξάγηα Leasing
Γηαγξαθή εμφδσλ εγθαηάζηαζεο θαη ινηπψλ
εμφδσλ πνιπεηνχο απφζβαζεο
Ξξνζαξκνγή ζε εχινγε αμία ζηηο ζπκκεηνρέο
Ξξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ
Ξξνβιέςεηο επηζθαιεηψλ θαη ππνηηκήζεσλ
πνρξέσζε αλαβαιιφκελνπ θφξνπ
θαηαζθεπαζηηθψλ
Ακνηβέο Νξθσηψλ Διεγθηψλ Ινγηζηψλ
πόινηπν ιήμεο 31/12/2016

Ν ΝΚΗΙΝΠ
Θαζαξή Θέζε
Πύλνιν

Απνη/ηα

5.442,83

10.950.773,71
5.442,83

1.111.695,30

-362.367,33

-362.367,33

-362.367,33

27.358,19

27.358,19

27.358,19

1.111.695,30

-1.106.252,47

Ξνζά ζε €
Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
Θαζαξή Θέζε
Πύλνιν
5.442,83

10.814.290,89
5.442,83

-356.931,62

-356.931,62

-356.931,62

27.358,19

27.358,19

27.358,19

-127.335,86

-127.335,86

-127.335,86

-1.106.252,47

718,40

-127.335,86

-126.617,46

-126.617,46

-9.796,16
0,00

-1.763.924,79
5.227,99
0,00

-1.763.924,79
-4.568,17
0,00

-1.763.924,79
-4.568,17
0,00

-9.655,38
0,00

-1.757.424,28
5.227,99
0,00

-1.757.424,28
-4.427,39
0,00

-1.757.424,28
-4.427,39
0,00

842.704,13

-287,17

842.416,96

842.416,96

1.090.541,70

-287,17

1.090.254,53

1.090.254,53

0,00

-108.390,86

-108.390,86

-108.390,86

0,00

-121.215,87

-121.215,87

-121.215,87

1.610.312,53 -3.100.963,16 -1.490.650,63

9.460.123,08

1.863.008,19 -3.107.287,66 -1.244.279,47

9.570.011,42

26.043,86

9.460.123,08
26.043,86

-103.135,24

-103.135,24

-103.135,24

-96.936,06

-96.936,06

-96.936,06

160.082,14

160.082,14
228.445,22
5.236,81
460,09

26.043,86

-7.555,36
-841.155,28
-2.811.722,30
5.220,00
-3.695.202,10

26.043,86

9.570.011,42
26.043,86

-102.909,55

-102.909,55

-102.909,55

-96.936,06

-96.936,06

-96.936,06

160.082,14

159.754,74

159.754,74

159.754,74

228.445,22
-2.318,55
-841.155,28

228.445,22
-2.318,55
-841.155,28

-7.459,66
-841.155,28

228.445,22
5.236,81

228.445,22
-2.222,85
-841.155,28

228.445,22
-2.222,85
-841.155,28

-2.811.262,21

-2.811.262,21

-2.769.347,25

460,09

-2.768.887,16

-2.768.887,16

5.220,00
260.185,98 -3.392.647,08

5.220,00
6.177.364,34

5.220,00
260.185,98 -3.435.016,12

26.043,86

5.220,00
5.220,00
6.025.106,96 -3.652.833,06

Ν ζπληειεζηήο θφξνπ εηζνδήκαηνο ζηνλ νπνίν ππφθεηηαη ε κεηξηθή Δηαηξεία θαη νη ππφινηπεο εηαηξείεο πνπ
έρνπλ έδξα ζηελ Διιάδα γηα ην 2016 είλαη ίζνο κε 29%.
Πχκθσλα κε ην θνξνινγηθφ λφκν νξηζκέλα εηζνδήκαηα δελ θνξνινγνχληαη θαηά ην ρξφλν απφθηεζεο ηνπο,
αιιά θαηά ην ρξφλν δηαλνκήο ηνπο ζηνπο κεηφρνπο. Ζ ινγηζηηθή αξρή ηνπ Νκίινπ είλαη λα αλαγλσξίδεη
αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε γηα ηα εηζνδήκαηα απηά θαηά ην ρξφλν πξαγκαηνπνίεζεο ηνπο,
αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν δηαλνκήο ηνπο.
7.17 πνρξεώζεηο παξνρώλ πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία / Δθαξκνγή ηνπ
αλαζεσξεκέλνπ ΓΙΞ 19
Ν Όκηινο θαη ε Δηαηξεία αλαγλσξίδεη σο ππνρξέσζε παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία,
ηελ παξνχζα αμία ηεο λνκηθήο δέζκεπζεο πνπ έρεη αλαιάβεη γηα ηελ θαηαβνιή εθάπαμ απνδεκίσζεο ζην
πξνζσπηθφ πνπ απνρσξεί ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο. Ζ ζρεηηθή ππνρξέσζε ππνινγίζηεθε θαηφπηλ
αλαινγηζηηθήο κειέηεο.
Ξξνγ ξάκκαηα κε ρξεκαηνδνηνύκελσλ ππνρξεώζεσλ

Ν ΌΚΗΙΝΠ
31/12/2016
31/12/2015

Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
31/12/2016

31/12/2015

πνρξεώζεηο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο γ ηα:
πνρξέσζε θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ

489.903,15
489.903,15

4.857.644,66
4.857.644,66

487.368,00
487.368,00

4.855.439,51
4.855.439,51

Ζ κείσζε ησλ ππνρξεψζεσλ παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν
ζε ζρέζε κε ηελ 31/12/2015 ζε επίπεδν Νκίινπ θαη ζε επίπεδν Δηαηξείαο θαηά ην πνζφ ησλ 4.375.736,51 €
νθείιεηαη ζηελ δηαθνπείζα δξαζηεξηφηεηα ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ζηα Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα.
Ζ κεηαβνιή ζηελ παξνχζα αμία ηεο ππνρξέσζεο γηα ηα θαζνξηζκέλα πξνγξάκκαηα παξνρψλ έρεη σο εμήο:
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Ξνζά ζε €

Ν ΝΚΗΙΝΠ
31/12/2016

Ζ ΔΡΑΗΟΗΑ

31/12/2015

31/12/2016

31/12/2015

4.857.644,66

4.137.824,39

4.855.439,51

4.134.506,29

31.251,55

777.070,67

31.033,00

776.880,57

9.725,13

9.956,06

9.594,00

9.842,00

22.355,50

4.342,00

22.355,50

4.342,00

Ξαξνρέο πιεξσζείζεο

-37.259,50

-94.836,43

-37.259,50

-94.836,43

Αλαινγηζηηθφ θέξδνο

-18.077,68

-70.136,11

-18.058,00

-68.719,00

-4.375.736,51

93.424,08

-4.375.736,51

93.424,08

489.903,15

4.857.644,66

487.368,00

4.855.439,51

πνρξέσζε θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ
Ρξέρνλ θφζηνο απαζρφιεζεο
Σξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο
Ρεξκαηηθέο Ξαξνρέο / Δπίδξαζε Ξεξηθνπήο / Γηαθαλνληζκνχ

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο / Γηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο
πνρξέσζε θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ

Ν ΝΚΗΙΝΠ
Ρα πνζά πνπ αλαγ λσξίδνληαη ζηελ Θαηάζηαζε
Απνηειεζκάησλ είλαη:

31/12/2016

Ρξέρνλ θφζηνο απαζρφιεζεο
Σξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο
Ρεξκαηηθέο Ξαξνρέο / Δπίδξαζε Ξεξηθνπήο / Γηαθαλνληζκνχ
Ξαξνρέο πιεξσζείζεο

Πύλνιν
Ρα πνζά πνπ αλαγ λσξίδνληαη ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα
ηεο Θαηάζηαζεο Ινηπώλ Ππλνιηθώλ Δζόδσλ είλαη:

Ζ ΔΡΑΗΟΗΑ

31/12/2015

31/12/2016

31.251,55

777.070,67

31.033,00

776.880,57

9.725,13

9.956,06

9.594,00

9.842,00

22.355,50

4.342,00

22.355,50

4.342,00

-37.259,50
26.072,68

-94.836,43
696.532,30

-37.259,50
25.723,00

-94.836,43
696.228,14

Ν ΝΚΗΙΝΠ
31/12/2016

Αλαινγηζηηθά θέξδε /(δεκηέο)
Ππλνιηθά έζνδα /(έμνδα) αλαγ λσξηζκέλα ζηα ινηπά
ζπλνιηθά έζνδα

31/12/2015

Ζ ΔΡΑΗΟΗΑ

31/12/2015

31/12/2016

31/12/2015

-18.077,68

-70.136,11

-18.058,00

-68.719,00

-18.077,68

-70.136,11

-18.058,00

-68.719,00

Νη θχξηεο αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ινγηζηηθνχο ζθνπνχο είλαη νη εμήο:
Ξξνεμνθιεηηθφ επηηφθην :
Θλεζηκφηεηα:
Κειινληηθέο απμήζεηο κηζζψλ :

31/12/2016
31/12/2015
31/12/2016
31/12/2015
1,5%
2,0%
1,5%
2,0%
ΚΡ_ΔΑΔ2012Ο
ΚΡ_ΔΑΔ2012Ο
ΚΡ_ΔΑΔ2012Ο ΚΡ_ΔΑΔ2012Ο
(Ρξάπ. Διιάδνο) (Ρξάπ. Διιάδνο) (Ρξάπ. Διιάδνο) (Ρξάπ. Διιάδνο)
0,5%
1%
0,5%
1%

Θηλεηηθόηεηα πξνζσπηθνύ:
Νκάδα Ζιηθηψλ
Έσο 40 εηψλ
41-55
55 θαη άλσ

Νηθεηνζειήο
Απνρψξεζε
0%
0%
0%

Νηθεηνζειήο
Απνρψξεζε
0%
0%
0%

Νηθεηνζειήο
Απνρψξεζε
0%
0%
0%

Νηθεηνζειήο
Απνρψξεζε
0%
0%
0%

Ζ αλάιπζε επαηζζεζίαο ζηηο θχξηεο παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ παξνπζηάδεηαη ζηνλ θάησζη πίλαθα:
Ξνζά ζε €

ΝΚΗΙΝΠ

ΝΚΗΙΝΠ

ΔΡΑΗΟΔΗΑ

ΔΡΑΗΟΔΗΑ

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015
Αλάιπζε Δπαηζζεζίαο ΞΑΓΘΞ (PVDBO)
Ξνζνζηηαία επίδξαζε ζηελ Ξαξνύζα Αμία Γέζκεπζεο
Θαζνξηζκέλσλ Ξαξνρώλ όηαλ έρνπκε:
- Κεηαβνιή πξνεμνθιεηηθνχ επηηνθίνπ ±1%,(2015:±0,5%)
- Κεηαβνιή καθξνρξφληαο αχμεζεο κηζζνινγίνπ ±0,5% (2015:±1%)

489.903,15

4.857.644,66

487.368,00

4.855.439,51

± 12,10%

± 6,32%

± 12,10%

± 6,32%

± 6,07%

± 12,81%

± 6,11%

± 12,81%

Νη παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθφ ζε επίπεδν Νκίινπ θαη Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο:
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ΝΚΗΙΝΠ
31/12/2016
31/12/2015
Κηζζνί, εκεξνκίζζηα θαη επηδφκαηα
Δμνδα θνηλσληθήο αζθάιηζεο
Απνδεκηψζεηο ηεξκαηηζκνχ
ππεξεζίαο
Ππληαμηνδνηηθφ
θφζηνο πξνγξακκάησλ
θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ
Ινηπέο παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο
Πύλνιν

Ξνζά ζε €

ΔΡΑΗΟΔΗΑ
31/12/2016
31/12/2015

5.113.054,69
9.872.670,84
1.314.062,04
1.462.910,87
83.339,45
102.547,60
13.173,87
770.557,74
204.068,54
497.516,82
6.727.698,59 12.706.203,87

4.708.760,45
9.577.345,96
1.164.149,40
1.341.971,73
73.821,84
95.217,92
12.975,00
770.367,64
198.381,27
490.148,99
6.158.087,96 12.275.052,24

Πηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί απεηθνλίδεηαη ν αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Νκίινπ θαη ηεο
Δηαηξείαο (πιελ Θνηλνπξαμηψλ) θαηά ηελ παξνπζηαδφκελε εκεξνκελία αλαιχεηαη σο εμήο :
ΝΚΗΙΝΠ
31/12/2016
31/12/2015
34
75
4
24
38
99

Κηζζσηνί
Ζκεξνκίζζηνη
Πύλνιν

ΔΡΑΗΟΔΗΑ
31/12/2016
31/12/2015
33
73
4
9
37
82

7.18 Σξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο
Νη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Νκίινπ (καθξνπξφζεζκεο θαη βξαρππξφζεζκεο) αλαιχνληαη σο εμήο:
Ο ΟΜΙΛΟ
31/12/2016 31/12/2015
Καθξνπξόζεζκνο δαλεηζκόο
Ρξαπεδηθφο δαλεηζκφο
πνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο
Πύλνιν καθξνπξόζεζκσλ δαλείσλ

85.714,30
0,00
85.714,30

Βξαρππξόζεζκα δάλεηα
Ρξαπεδηθφο δαλεηζκφο
Ρξαπεδηθφο δαλεηζκφο Θνηλνπξαμηψλ
πνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο
Πύλνιν βξαρππξόζεζκσλ δαλείσλ

128.571,45
0,00
128.571,45

561.087,29
26.276.932,88
490.000,00
2.380.000,00
0,00
364.655,50
1.051.087,29 29.021.588,38

Καθξ/ζκεο πιεξσηέεο ζηελ επόκελε ρξήζε
Ρξαπεδηθφο δαλεηζκφο πιεξσηένο ζηελ επφκελε ρξήζε
Πύλνιν καθξ/ζκσλ πιεξσηέσλ ζηελ επόκελε ρξήζε
Πύλνιν δαλείσλ

21.428,57
21.428,57

Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
31/12/2016 31/12/2015
85.714,30
0,00
85.714,30

334.700,89 26.068.112,64
490.000,00
2.380.000,00
0,00
364.655,50
824.700,89 28.812.768,14

22.429,63
22.429,63

1.158.230,16 29.172.589,46

128.571,45
0,00
128.571,45

21.428,57
21.428,57

22.429,63
22.429,63

931.843,76 28.963.769,22

Νη βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο παξνπζηάδνπλ κείσζε απφ ηε δηαθνπή ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζην
ππνθαηάζηεκα ηνπ εμσηεξηθνχ ζηα Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα πνζνχ 25.640.884,99 θαη απφ κείσζε
δαλείνπ θνηλνπξαμίαο εζσηεξηθνχ πνπ ζπκκεηέρεη ε Δηαηξεία πνζνχ 1.890.000,00 €.
Νη εκεξνκελίεο ιήμεσο ηνπ ζπλφινπ απηψλ ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Νκίινπ είλαη νη εμήο:
1 έηνο θαη
ιηγ όηεξν

Κεηαμύ 1 θαη
2 εηώλ

Κεηαμύ 2
θαη 5 εηώλ

Άλσ ησλ
5 εηώλ

Πύλνιν

31 Γεθεκβξίνπ 2015
Πχλνιν δαλείσλ

29.044.018,01

128.571,45

0,00

0,00 29.172.589,46

31 Γεθεκβξίνπ 2016
Πχλνιν δαλείσλ

476.636,17

681.593,99

0,00

0,00

1.158.230,16

Νη εκεξνκελίεο ιήμεο ησλ καθξνπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Νκίινπ είλαη νη εμήο:
ΑΘΖΛΑ Α.Ρ.Δ.: Ακαξνπζίνπ –Σαιαλδξίνπ 16, 151 25 Καξνχζη, Διιάδα, Ρει.:+30 210 6375000

94

Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε Σξήζεο 2016

31/12/2016
85.714,30
0,00
0,00
85.714,30

1 έηνο έσο θαη 2 έηε
Κεηαμχ 2 θαη 5 εηψλ
Ξάλσ απφ 5 έηε

Ξνζά ζε €

31/12/2015
128.571,45
0,00
0,00
128.571,45

Νη παξνχζεο αμίεο ηνπ Νκίινπ πνπ αθνξνχλ κηζζψκαηα ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο αλαιχνληαη σο εμήο:
Ν ΝΚΗΙΝΠ
Κηζζώκαηα ρξεκαηνδνηηθώλ
κηζζώζεσλ θαηαβιεηέα ζε:

31/12/2016

Έσο 1 έηνο

Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

31/12/2015

31/12/2016

31/12/2015

0,00

364.655,50

0,00

364.655,50

0,00

364.655,50

0,00

364.655,50

Ρα πξαγκαηηθά ζηαζκηζκέλα κέζα επηηφθηα δαλεηζκνχ ηνπ νκίινπ, ηελ εκεξνκελία θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο
ζέζεο είλαη ηα παξαθάησ:
31/12/2016

31/12/2015

€

Ινηπά

€

Ινηπά

Ρξαπεδηθφο δαλεηζκφο (βξαρππξφζεζκνο)

7,62%

-

7,59%

6,50%

Ρξαπεδηθφο δαλεηζκφο (καθξνπξφζεζκνο)

2,87%

-

2,80%

-

Ρα επηηφθηα δαλεηζκνχ εμαξηψληαη απφ ηηο δηεζλείο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ελψ θαη νη πξνκήζεηεο έθδνζεο ησλ
εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ γεληθά αληαλαθινχλ ηηο ζπλζήθεο πηζησηηθήο ξεπζηφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο.
Δγθεθξηκέλα φξηα ρξεκαηνδνηήζεσλ θαη εγγπήζεσλ απφ ηξάπεδεο, δηαζθαιίδνπλ ηελ εηαηξεία θαη ηηο
ζπγαηξηθέο ηεο κε ηα απαηηνχκελα θεθάιαηα θίλεζεο θαζψο θαη κε ηηο απαξαίηεηεο εγγπεηηθέο επηζηνιέο.
Ζ Γηνίθεζε θξνληίδεη φζν είλαη δπλαηφλ γηα ηελ απηνρξεκαηνδφηεζε ησλ έξγσλ θαη ηελ πξνζθπγή ηεο
ζηνλ δαλεηζκφ ζην κηθξφηεξν δπλαηφλ βαζκφ ζην κέηξν πνπ απηφ είλαη εθηθηφ.
Ωζηφζν θαηά ην 2016 φπσο θαη θαηά ην 2015 ήηαλ πνιχ αηζζεηφο ν ρξεκαηνπηζησηηθφο θίλδπλνο ιφγσ ηεο
αλφδνπ ησλ πεξηζσξίσλ δαλεηζκνχ αιιά θαη ηεο απξνζπκίαο ησλ ηξαπεδψλ λα δαλεηνδνηήζνπλ ηηο
επηρεηξήζεηο. Δπίζεο πειάηεο γηα ηνπο νπνίνπο εθηεινχληαη έξγα, θπξίσο ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο δελ
ήηαλ απφιπηα ζπλεπείο ζηηο ζπκβαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαη απηφ είρε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηε ξεπζηφηεηα
ηεο Δηαηξείαο.
Ξαξφηη ε Δηαηξεία δηαηεξεί θαιέο ζρέζεηο κε ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ηφζν ζηελ
Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ θαη νη πειάηεο γηα ηνπο νπνίνπο εθηειεί έξγα είλαη αμηφπηζηνη, δελ έρεη
εμαιεηθζεί νινζρεξψο ν θίλδπλνο αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ ρξεκαηνδφηεζεο ησλ έξγσλ ζην κέιινλ.
7.19 Ινηπέο Ξξνβιέςεηο
Νη πξνβιέςεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξεία αλαγλσξίδνληαη εθ’ φζνλ ππάξρνπλ παξνχζεο
λνκηθέο ή ηεθκαξηέο ππνρξεψζεηο σο ζπλέπεηα παιαηφηεξσλ γεγνλφησλ, εθ’ φζνλ ππάξρεη πηζαλφηεηα
εθθαζάξηζεο ηνπο κέζσ εθξνψλ πφξσλ, θαη εθ’ φζνλ ε ππνρξέσζε ηνπ πνζνχ κπνξεί λα ππνινγηζηεί
αμηφπηζηα.
Νη ινηπέο πξνβιέςεηο αλαιχνληαη σο εμήο:
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Ξνζά ζε €

Ν ΝΚΗΙΝΠ
610.636,64

Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
603.774,10

Σξεζηκνπνηεζείζεο πξνβιέςεηο ρξήζεσο

230.800,99

223.938,45

πόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2015
Σξεζηκνπνηεζείζεο πξνβιέςεηο ρξήζεσο

379.835,65
307.764,61

379.835,65
307.764,61

72.071,04

72.071,04

πόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2014

πόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2016

7.20 Ινηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Ζ αλάιπζε ησλ ππνινίπσλ ησλ ινηπψλ καθξνπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο έρεη
σο εμήο:
Ν ΝΚΗΙΝΠ
31/12/2016
31/12/2015

Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
31/12/2016
31/12/2015

Δγ γ πήζεηο Δλνηθίνπ
πφινηπν αξρήο ρξήζεο
πόινηπν ηέινπο ρξήζεσο

3.478,21
3.478,21

3.478,21
3.478,21

3.478,21
3.478,21

3.478,21
3.478,21

32.806.821,06

21.461.593,85

32.308.138,24

20.962.911,03

Ινηπέο Καθξνπξόζεζκεο πνρξεώζεηο
πφινηπν αξρήο ρξήζεο

Ξιεξσκέο κέζα ζηε ρξήζε
Ξξνθαηαβνιέο πειαηψλ
πνρξεψζεηο πηζησηψλ
πόινηπν ηέινπο ρξήζεσο

-1.556.012,67
-215.633,16
-1.556.012,67
-215.633,16
-29.222.906,09
11.560.860,37 -29.214.431,00
11.560.860,37
2.027.902,30 32.806.821,06 1.537.694,57 32.308.138,24

Πύλνιν ινηπώλ καθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ

2.031.380,51 32.810.299,27

1.541.172,78 32.311.616,45

Ζ κείσζε ησλ ινηπψλ καθξνπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ νθείιεηαη ζηελ θεθαιαηνπνίεζε ππνρξεψζεσλ πξνο
ηε κεηξηθή εηαηξεία γηα ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαηά 30.000.000,00 €.
7.21 Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο
Ζ αλάιπζε ησλ ππνινίπσλ ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ησλ ινηπψλ ζπλαθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Νκίινπ θαη ηεο
Δηαηξείαο έρεη σο εμήο:
Ο ΟΜΙΛΟ
31/12/2016
31/12/2015
Ξξνκεζεπηέο

Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
31/12/2016
31/12/2015

18.375.076,39

47.072.979,11

17.708.618,07

46.027.649,81

0,00

2.192.852,57

0,00

2.192.852,57

427.268,83

6.884.494,10

295.273,69

6.450.203,18

Θνηλνπξαμίεο - Ξξνκεζεπηέο

8.957.788,12

8.934.068,00

8.957.788,12

8.934.068,00

Θνηλνπξαμίεο - Ξξνθαηαβνιέο Ξειαηψλ

4.735.497,09

7.458.547,76

4.735.497,09

7.458.547,76

Δπηηαγέο Ξιεξσηέεο (Κεηαρ/λεο)
Ξξνθαηαβνιέο πειαηψλ

Πύλνιν

32.495.630,43 72.542.941,54 31.697.176,97 71.063.321,32

Νη ππνρξεψζεηο πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο θαη νη ζπλαθείο ππνρξεψζεηο κεηψζεθαλ ζε ζρέζε κε ηελ
ζπγθξίζηκε πεξίνδν ηνπ 2015 θαη απφ ηε κείσζε απηή πνζφ 45.677.884,05 € αθνξά ηελ δηαθνπείζα
δξαζηεξηφηεηα ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ζηα Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα. Νη εκπνξηθέο ππνρξεψζεηο
εθηεινχληαη θαλνληθά.
7.22 Ρξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο
Αθνινπζεί αλάιπζε ησλ ηξερνπζψλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ :
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Ν ΝΚΗΙΝΠ
31/12/2016 31/12/2015
πνρξεψζεηο απφ Φφξνπο
πνρξεψζεηο απφ Φφξνπο Θνηλνπξαμηψλ
Πύλνιν

Ξνζά ζε €

Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
31/12/2016 31/12/2015

888.836,91 1.094.363,19
515.159,48
321.297,31
1.403.996,39 1.415.660,50

480.209,66
972.336,87
415.159,48
221.297,31
895.369,14 1.193.634,18

7.23 Ινηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Αθνινπζεί αλάιπζε ησλ ινηπψλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ:

Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί
Απνδνρέο πξνζσπηθνχ πιεξσηέεο
Ινηπέο ππνρξεψζεηο
Έζνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ
Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα
πνρξεψζεηο απφ θαηαζθεπαζηηθά ζπκβφιαηα
Θνηλνπξαμίεο - Αζθαιηζηηθνί Νξγαληζκνί
Θνηλνπξαμίεο - Ξηζησηέο
Θνηλνπξαμίεο - Δμνδα ρξήζεσο δεδνπιεπκέλα
Θνηλνπξαμίεο - πνρξεψζεηο πξνο ινηπά ζπλδεδεκέλα κέιε
Θνηλνπξαμίεο - πνρξεψζεηο απφ θαηαζθεπαζηηθά
Πύλνιν

Ν ΝΚΗΙΝΠ
31/12/2016
31/12/2015

Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
31/12/2016
31/12/2015

98.239,01
133.982,21
4.142.229,01
0,00
585.999,19
7.334.517,11
216.458,58
3.785.084,48
0,00
5.788.592,32
1.204.710,06
23.289.811,97

96.618,03
131.489,27
4.041.027,63
0,00
583.999,19
7.302.356,11
191.402,54
3.150.915,49
0,00
5.667.614,24
1.028.871,99
22.194.294,49

170.708,72
1.221.909,26
11.385.413,56
60.528,03
6.430.617,16
3.368.184,33
236.083,27
3.599.678,51
39.764,69
5.671.654,00
869.363,56
33.053.905,09

159.164,02
1.191.298,28
11.509.321,65
60.528,03
6.428.617,16
3.307.502,63
223.597,70
3.273.317,68
39.764,69
5.597.428,72
714.271,43
32.504.811,99

Ζ κείσζε ησλ ινηπψλ βξαρππξνζέζκσλ ππνρξεψζεσλ ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ζε ζρέζε κε ηελ 31/12/2015
ζε επίπεδν Νκίινπ θαη ζε επίπεδν Δηαηξείαο θαηά ην πνζφ ησλ 13.922.869,71 € νθείιεηαη ζηελ δηαθνπείζα
δξαζηεξηφηεηα ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ζηα Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα.

7.24 Θύθινο Δξγαζηώλ
Ζ αλάιπζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο έρεη σο εμήο:

Κύθιος Εργ αζηώλ
Έζνδα από εθηέιεζε ζπκβάζεσλ θαηαζθεπήο έξγσλ
Έζνδα θνηλνπξαμηώλ από εθηέιεζε ζπκβάζεσλ θαηαζθεπήο έξγσλ
Έζνδα από εθηέιεζε ζπκβάζεσλ θαηαζθεπήο έξγ σλ
Έζνδα από εκπνξία
Έζνδα από ινηπέο παξνρέο ππεξεζηώλ
Ξσιήζεηο άρξεζηνπ πιηθνύ θαη ινηπώλ απνζεκάησλ
Θύθινο Δξγ αζηώλ από δηαθνπείζεο & ζπλερηδόκελεο
δξαζηεξηόηεηεο
Θύθινο Δξγ αζηώλ από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο
Θύθινο Δξγ αζηώλ από ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο

Ο ΟΜΙΛΟ
Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ
1/11/11/11/131/12/2016
31/12/2015
31/12/2016
31/12/2015
29.010.235,52
68.844.347,65
25.352.040,13
66.365.446,07
9.009.590,99
12.603.897,18
9.009.590,99
12.603.897,18
38.019.826,51 81.448.244,83 34.361.631,12 78.969.343,25
0,00
40.000,00
0,00
40.000,00
1.532.856,92
1.677.471,97
1.263.150,52
1.677.471,97
0,00
57.151,49
0,00
57.151,49
39.552.683,43
0,00
39.552.683,43

83.222.868,29 35.624.781,64 80.743.966,71
44.086.739,94

0,00

44.086.739,94

39.136.128,35 35.624.781,64 36.657.226,77

7.25 Αλάιπζε εμόδσλ αλά θαηεγνξία
Ζ αλάιπζε ησλ εμφδσλ αλά θαηεγνξία ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο γηα ηε ρξήζε 2016, έρεη σο
αθνινχζσο:
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Θόζηνο
Ξσιήζεσλ
Θφζηνο απνζεκάησλ αλαγλσξηζκέλν σο έμνδν
Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ

Ν ΝΚΗΙΝΠ
Δμνδα
Δμνδα
Γηνίθεζεο
Γηάζεζεο

Θόζηνο
Ξσιήζεσλ

Πύλνιν

Ξνζά ζε €
Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
Δμνδα
Δμνδα
Γηνίθεζεο
Γηάζεζεο

Πύλνιν

16.426.883,25

0,00

0,00

16.426.883,25

15.628.037,08

0,00

0,00

15.628.037,08
6.145.112,96

6.170.715,34

543.266,19

543,19

6.714.524,72

5.609.413,34

535.156,43

543,19

Ππληαμηνδνηηθέο παξνρέο

13.173,87

0,00

0,00

13.173,87

12.975,00

0,00

0,00

12.975,00

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ

49.868.315,05

278.084,87

34.551,74

50.180.951,66

48.227.975,12

195.523,22

34.551,74

48.458.050,08

2.950.465,78

142.239,30

-15.684,81

3.077.020,27

2.631.896,63

115.632,30

-15.684,81

2.731.844,12

217.398,51

593.618,78

1.312,58

812.329,87

164.534,10

586.507,01

1.312,58

752.353,69

1.166.512,67

856.315,97

5.611,92

2.028.440,56

922.662,22

840.799,26

5.611,92

1.769.073,40

Ξαξνρέο ηξίησλ
Φφξνη - ηέιε
Γηάθνξα έμνδα
Θφζηνο ρξεκαηνδφηεζεο έξγσλ

809.866,48

0,00

22.227,22

832.093,70

774.975,46

0,00

22.227,22

797.202,68

Απνζβέζεηο ελζψκαησλ παγίσλ

1.093.983,76

91.096,68

16.764,62

1.201.845,06

1.023.205,54

84.310,73

16.764,62

1.124.280,89

Απνζβέζεηο άυισλ παγίσλ
Ξξνβιέςεηο
Πύλνια ζπλερηδνκέλσλ θαη δηαθνπεηζώλ δξαζηεξηνηήησλ
Πχλνια δηαθνπεηζψλ δξαζηεξηνηήησλ
Πύλνιν ζπλερηδνκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ

4.690,79

504,90

0,00

5.195,69

4.690,79

459,99

0,00

5.150,78

13.070.466,07

0,00

0,00

13.070.466,07

13.070.664,94

0,00

0,00

13.070.664,94

91.792.471,57

2.505.126,69

65.326,46

94.362.924,72

88.071.030,22

2.358.388,94

65.326,46

90.494.745,62

34.197.282,95

421.348,47

0,00

34.618.631,42

34.197.282,95

421.348,47

0,00

34.618.631,42

57.595.188,62

2.083.778,22

65.326,46

59.744.293,30

53.873.747,27

1.937.040,47

65.326,46

55.876.114,20

Ζ αλάιπζε ησλ εμφδσλ αλά θαηεγνξία ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο γηα ηε ρξήζε 2015, έρεη σο
αθνινχζσο:
Θόζηνο
Ξσιήζεσλ

Ν ΝΚΗΙΝΠ
Δμνδα
Δμνδα
Γηνίθεζεο
Γηάζεζεο

Θόζηνο
Ξσιήζεσλ

Πύλνιν

Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
Δμνδα
Δμνδα
Γηνίθεζεο
Γηάζεζεο

Πύλνιν

Θφζηνο απνζεκάησλ αλαγλσξηζκέλν σο έμνδν

30.436.476,82

0,00

0,00

30.436.476,82

29.261.644,41

0,00

0,00

29.261.644,41

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ

11.504.684,60

10.812.824,57

1.122.030,11

791,45

11.935.646,13

10.438.072,89

1.065.820,26

791,45

Ππληαμηνδνηηθέο παξνρέο

770.557,74

0,00

0,00

770.557,74

770.367,64

0,00

0,00

770.367,64

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ

46.643.878,99

1.975.726,70

136.031,97

48.755.637,66

45.168.556,83

1.909.054,39

136.031,97

47.213.643,19

Ξαξνρέο ηξίησλ

6.209.011,84

1.017.245,80

12.482,87

7.238.740,51

6.066.605,85

980.335,39

12.482,87

7.059.424,11

Φφξνη - ηέιε

3.258.051,27

40.817,10

3.504,39

3.302.372,76

3.215.327,84

29.645,20

3.504,39

3.248.477,43

Γηάθνξα έμνδα

6.516.849,25

1.617.847,39

24.649,84

8.159.346,48

6.391.156,45

1.593.589,18

24.649,84

8.009.395,47

Θφζηνο ρξεκαηνδφηεζεο έξγσλ

3.574.347,21

0,00

14.264,82

3.588.612,03

3.519.737,87

0,00

14.264,82

3.534.002,69

Απνζβέζεηο ελζψκαησλ παγίσλ

3.136.501,76

1.752.088,43

19.648,95

4.908.239,14

3.056.898,71

1.740.772,35

19.648,95

4.817.320,01

3.974,72

28.639,71

0,00

32.614,43

3.974,72

28.562,71

0,00

32.537,43

144.200,09

58.458,91

0,00

202.659,00

144.390,19

58.458,91

0,00

202.849,10

7.612.854,15 211.374,29 119.330.902,70

108.036.733,40

Απνζβέζεηο άυισλ παγίσλ
Ξξνβιέςεηο
Πύλνια ζπλερηδνκέλσλ θαη δηαθνπεηζώλ δξαζηεξηνηήησλ

111.506.674,26

Πχλνια δηαθνπεηζψλ δξαζηεξηνηήησλ
Πύλνιν ζπλερηδνκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ

70.819.589,12
40.687.085,14

4.994.269,19

0,00

75.813.858,31

70.819.589,12

2.618.584,96 211.374,29

43.517.044,39

37.217.144,28

7.406.238,39 211.374,29 115.654.346,08
0,00

75.813.858,31

2.411.969,20 211.374,29

4.994.269,19

39.840.487,77

Ζ αχμεζε ηνπ θφζηνπο πσιεζέλησλ ησλ ζπλερηδφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ ρσξίο αλάινγε αχμεζε ηνπ
θχθινπ εξγαζηψλ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αλαγλψξηζε δεκίαο ελφο έξγνπ ζην εμσηεξηθφ θαη ελφο
θνηλνπξαθηηθνχ έξγνπ ζην εζσηεξηθφ ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ζην θφζηνο πσιεζέλησλ.
7.26 Άιια έζνδα / έμνδα εθκεηάιιεπζεο
Ρα άιια έζνδα θαη έμνδα εθκεηάιιεπζεο γηα ηε ρξήζε 2016 θαη 2015 έρνπλ σο εμήο:

Άιια ιεηηνπξγ ηθά έζνδα
Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
Έζνδα απφ αρξεζ.πξνβιέςεηο ππνη. ζπκκεηνρψλ
Ινηπά ιεηηνπξγηθά έζνδα
Πύλνια ζπλερηδνκέλσλ θαη δηαθνπεηζώλ δξαζηεξηνηήησλ
Πχλνια δηαθνπεηζψλ δξαζηεξηνηήησλ
Πύλνιν ζπλερηδνκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ

Ν ΝΚΗΙΝΠ
1/11/131/12/2016
31/12/2015

Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
1/11/131/12/2016
31/12/2015

0,00

358.363,27

0,00

339.932,67

0,00

339.932,67

0,00

48.294.071,76

1.212.135,36

48.269.561,39

1.202.884,81

1.570.498,63 48.609.494,06

1.561.248,08

48.634.004,43

358.363,27

47.813.433,80

1.213.998,78

47.813.433,80

1.213.998,78

820.570,63

356.499,85

796.060,26

347.249,30

Ινηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα

346.421,21

1.562.529,40

89.280,09

1.560.108,15

Φνξνινγηθά πξφζηηκα θαη πξνζαπμήζεηο

242.052,79

608.702,48

238.376,12

599.951,13

92.825,89

2.116.449,46

92.825,89

2.115.893,60

4.160.662,31

0,00

4.160.662,31

0,00

3.924.093,67

7.932.922,66

3.831.010,82

8.211.775,01 12.514.067,07

8.106.963,70

Άιια ιεηηνπξγ ηθά έμνδα

Άιια έμνδα θνηλνπξαμηψλ
Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
Ξξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο
Πύλνια ζπλερηδνκέλσλ θαη δηαθνπεηζώλ δξαζηεξηνηήησλ
Πχλνια δηαθνπεηζψλ δξαζηεξηνηήησλ
Πύλνιν ζπλερηδνκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ

7.932.922,66
12.774.884,86
4.160.662,32

3.590.399,07

4.160.662,32

3.590.399,07

8.614.222,54

4.621.375,94

8.353.404,75

4.516.564,63
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Ξνζά ζε €

Ρα άιια έμνδα εθκεηάιιεπζεο ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο
εκθαλίδνληαη απμεκέλα ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν θπξίσο ιφγσ ησλ πξφζζεησλ πξνβιέςεσλ
γηα επηζθάιεηεο απφ ινηπέο θαζπζηεξεκέλεο ινηπέο απαηηήζεηο.
7.27 Σξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα / έμνδα
Ρν ρξεκαηννηθνλνκηθφ απνηέιεζκα ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο αλαιχεηαη σο αθνινχζσο:
Ν ΝΚΗΙΝΠ
1/11/131/12/2016 31/12/2015
Σξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα από:
-Θαηαζέζεηο Ρξαπεδψλ
-Έζνδα ηφθσλ θνηλνπξαμηψλ
-Έζνδα απφ ηφθνπο νκνινγηψλ
Πύλνια ζπλερηδνκέλσλ θαη δηαθνπεηζώλ δξαζηεξηνηήησλ

466,00
161.775,86
284.754,65

46.636,40
103.654,59
555.123,91

401,78
161.775,86
284.754,65

46.560,14
103.654,59
555.123,91

446.996,51

705.414,90

446.932,29

705.338,64

0,00

88,58

0,00

88,58

Πχλνια δηαθνπεηζψλ δξαζηεξηνηήησλ
Πύλνιν ζπλερηδνκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ

Σξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα από:
- Ξξνεμφθιεζε πνρξεψζεσλ παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ
απφ ηελ ππεξεζία
-Ρξαπεδηθά δάλεηα
- Σξεκαηνδνηηθέο Κηζζψζεηο
- Ξξνκήζεηεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ
-Ινηπά Ρξαπεδηθά Έμνδα
Πύλνια ζπλερηδνκέλσλ θαη δηαθνπεηζώλ δξαζηεξηνηήησλ
Πχλνια δηαθνπεηζψλ δξαζηεξηνηήησλ
Πύλνιν ζπλερηδνκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ

Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
1/11/131/12/2016 31/12/2015

446.996,51
705.326,32
446.932,29
705.250,06
Ν ΝΚΗΙΝΠ
Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
1/11/11/11/131/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

9.725,13
617.265,14
0,00
680.848,60
6.264,36

9.956,06
329.472,10
11.486,41
886.766,85
13.845,66

9.594,00
632.298,43
0,00
645.957,58
6.081,84

9.842,00
317.441,15
11.486,41
886.766,85
12.574,77

1.314.103,23 1.251.527,08 1.293.931,85 1.238.111,18
555.975,84

342.175,75

555.975,84

342.175,75

758.127,39

909.351,33

737.956,01

895.935,43

7.28 Δπελδπηηθά Απνηειέζκαηα
Ρα επελδπηηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ ρξήζε 2016 θαη 2015, έρνπλ σο εμήο:

Δπελδπηηθά Απνηειέζκαηα
Έζνδα απφ Δλνίθηα
Θέξδνο πψιεζεο κε επαλακίζζσζε (sale & leaseback)
Θέξδε απφ πψιεζε παγίσλ
Ξξνβιέςεηο γηα ππνηίκεζε ζπκκεηνρψλ
Εεκηά απφ πψιεζε παγίσλ
Πύλνια ζπλερηδνκέλσλ θαη δηαθνπεηζώλ δξαζηεξηνηήησλ
Πχλνια δηαθνπεηζψλ δξαζηεξηνηήησλ
Πύλνιν ζπλερηδνκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ

Ν ΝΚΗΙΝΠ
1/11/131/12/2016
31/12/2015
457.947,63

Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
1/11/131/12/2016
31/12/2015

1.699.858,15

459.147,63

1.701.058,15

60.528,03

6.725,34

60.528,03

6.725,34

409.150,22

2.155.000,51

409.150,22

2.155.000,51

-1.179.750,55

0,00

-1.329.750,55

0,00

-501.420,11

-2.685.326,06

-501.420,11

-2.685.326,06

-753.544,78

1.176.257,94

-902.344,78

1.177.457,94

0,00

2.117.128,67

0,00

2.117.128,67

-753.544,78

-940.870,73

-902.344,78

-939.670,73

Ρα επελδπηηθά απνηειέζκαηα ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο επηβαξχλζεθαλ κε πξφβιεςε ππνηίκεζεο κηαο
ζπκκεηνρήο ζε ζπγγελή εηαηξεία θαηά ην πνζφ ηνπ 1,18 εθ. €.
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7.29 Απνηειέζκαηα από αλαπξνζαξκνγή επελδύζεσλ ζε αθίλεηα
Ν ΝΚΗΙΝΠ
Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
1/11/11/11/131/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

πνζά ζε €
Απνηειέζκαηα απν Αλαπξ/γή Δπελδχζεσλ ζε αθίλεηα

0,00

ΠΛΝΙΝ

0,00 -160.600,00

-160.600,00

0,00

-160.600,00

0,00 -160.600,00

7.30 Αλαινγία απνηειέζκαηνο ζπγγελώλ επηρεηξήζεσλ
Ζ αλαινγία ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ Νκίινπ απφ ηε ζπκκεηνρή ζε ζπγγελείο εηαηξείεο αλαιχεηαη σο
αθνινχζσο:
31/12/2016
ΔΡΑΗΟΔΗΑ

ΞΝΠΝΠΡΝ
ΠΚ/ΣΖΠ

ΒΑΘΩΛ Α.Θ.Ρ.ΘΡ. & Ρ.Δ.

25%

ATHENA EMIRATES LLC

0%

ΒΗΝΔΛΔΟΓΔΗΑ Α.Δ.
ΛΔΝΠ ΞΝΓ.ΠΡΑΘΚΝΠ ΑΡ.ΝΙΞ ΑΔ
ΠΛΝΙΝ

31/12/2015

ΑΛΑΙΝΓΗΑ
ΑΞΝΡ/ΡΝΠ

ΞΝΠΝΠΡΝ
ΠΚ/ΣΖΠ

ΑΛΑΙΝΓΗΑ
ΑΞΝΡ/ΡΝΠ

75.180,33

25%

901,57

0,00

49%

-36.987,41

45%

19.684,76

45%

-36.047,29

24,73%

-12.286,04

26,40%

-11.271,22

-

82.579,05

-

-83.404,35

7.31 Έζνδα από κεξίζκαηα
Ν ΝΚΗΙΝΠ
1/11/131/12/2016
31/12/2015
Δζνδα απν Κεξίζκαηα:
ΓΔΦΟΑ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΑΔ
ΒΗΝΔΛΔΟΓΔΗΑ ΑΔ
ΝΙΚΞΗΑ ΝΓΝΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΑΔ
Πύλνιν

74.435,49
0,00
0,00
74.435,49

Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
1/11/131/12/2016 31/12/2015

149.977,46
0,00
81.022,55
231.000,01

74.435,49
0,00
0,00
74.435,49

149.977,46
89.806,41
81.022,55
320.806,42

7.32 Φνξνινγία εηζνδήκαηνο
Ν θφξνο εηζνδήκαηνο ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο αλαιχεηαη σο αθνινχζσο:
Ν ΝΚΗΙΝΠ
1/11/131/12/2016
31/12/2015

Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
1/11/131/12/2016
31/12/2015

Φόξνο Δηζνδήκαηνο
Φφξνο ρξήζεο
Αλαβαιιφκελνο θφξνο

-838.488,22

-447.422,70

-619.338,31

-416.004,27

3.695.202,10

-1.610.312,53

3.652.833,06

-1.863.008,19

Γηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ

0,00

-845,19

0,00

0,00

Κε ελζ. ζην ιεηη. Θφζηνο Φφξνη

-1.000,00

-12.266,95

0,00

-10.557,75

0,00

-5.800,00

0,00

0,00

2.855.713,88

-2.076.647,37

Έθηαθηε Δηζθνξά Λ.3845/10
Πύλνιν

3.033.494,75 -2.289.570,21

Ζ δηαθνξνπνίεζε νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αλαζηξνθή ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο θνηλνπξαθηηθνχ
θαηαζθεπαζηηθνχ έξγνπ ιφγσ αλαγλψξηζεο δεκίαο ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν θαη ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο ηελ
ζπγθξηηηθή πεξίνδν απφ θέξδε πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ
πξννξηδφκελσλ πξνο πψιεζε.

ΑΘΖΛΑ Α.Ρ.Δ.: Ακαξνπζίνπ –Σαιαλδξίνπ 16, 151 25 Καξνχζη, Διιάδα, Ρει.:+30 210 6375000

100

Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε Σξήζεο 2016
Ν ΝΚΗΙΝΠ
1/131/12/2016
Εεκηέο (Θέξδε) πξν θφξσλ, σο θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ
Δθαξκνζηένο Φνξνινγηθφο ζπληειεζηήο
Φφξνο Δηζνδήκαηνο βάζεη εθαξκνζηένπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή

-28.892.922,90

1/131/12/2015
-35.597.644,81

Ξνζά ζε €
Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
1/11/131/12/2016
31/12/2015
-28.927.610,06

-34.116.678,61

29%

29%

29%

29%

8.378.947,64

10.323.316,99

8.389.006,92

9.893.836,80

Φόξνο πνπ αλαινγ εί ζε αθνξνιόγ εηα εηζνδήκαηα
- Σξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα
- Ινηπά αθνξνιφγεηα έζνδα

0,00

58.515,24

0,00

58.515,24

-1.422.310,80

-327.220,75

-1.422.310,80

-327.220,75

-2.279.975,19

-923.075,80

-2.279.975,19

-923.075,80

673.922,93

-9.157.311,94

674.710,35

-9.157.226,56

-2.216.731,22

-668.634,07

-2.173.506,90

-716.316,72

0,00

-10.557,75

0,00

-10.557,75

349.272,42

762.627,89

464.908,68

1.007.485,26

-8.073,59
-619.338,31

-244.073,44
-1.890.233,74

0,00
-619.338,31

-224.776,19
-1.890.233,74

2.855.713,88

-2.076.647,37

Φόξνο πνπ αλαινγ εί ζε έμνδα πνπ δελ αλαγ λσξίδνληαη
θνξνινγ ηθά
- Ξξνβιέςεηο επηζθαιεηψλ
- Ινηπέο κε εθπηπηφκελεο δαπάλεο
Ξξνζαξκνγή γηα θαηαζθεπαζηηθά έξγα πνπ θνξνινγνχληαη
ηεθκαξηά-Απνηέιεζκα απφ θνηλνπξαμίεο
Κε ελζσκ.ζην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο θφξνη
Αλαινγνχλ θφξνο, θνξνινγηθήο δεκηάο ρξήζεο πνπ δελ
αλαγλσξίζζεθε
Ξξνζαξκνγή αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο απφ κεηαβνιή
θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή
Φφξνο (ηξέρσλ θαη αλαβαιιφκελνο) θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ
Έμνδν θόξνπ ζε θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο

3.033.494,75 -2.289.570,21

7.33 Θέξδε / (Εεκηέο) αλά κεηνρή
Κέρδε αλα κεηοτή από ζσλετηδόκελες δραζηερηόηεηες
Θέξδε (δεκίεο) πνπ αλαινγνύλ ζηνπο κεηόρνπο ηεο κεηξηθήο
Πηαζκηζκέλνο κέζνο όξνο ηνπ αξηζκνύ κεηνρώλ ζε θπθινθνξία
Θέξδε ή (δεκίεο) αλά κεηνρή-βαζηθά (ζε €)

Ο ΟΜΙΛΟ
1/11/131/12/2016 31/12/2015

Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ
1/11/131/12/2016
31/12/2015

-26.037.209,02

-5.345.815,02

-25.894.115,31

-4.077.771,66

89.629.674

11.367.688

89.629.674

11.367.688

-0,2905

-0,4703

-0,2889

Ο ΟΜΙΛΟ
Κέρδε αλα κεηοτή από δηαθοπείζες δραζηερηόηεηες
Θέξδε (δεκίεο) πνπ αλαινγνύλ ζηνπο κεηόρνπο ηεο κεηξηθήο
Πηαζκηζκέλνο κέζνο όξνο ηνπ αξηζκνύ κεηνρώλ ζε θπθινθνξία
Θέξδε ή (δεκίεο) αλά κεηνρή-βαζηθά (ζε €)

1/131/12/2016

1/131/12/2015

8.478.164,22 -32.328.477,16
89.629.674
11.367.688
0,0946
-2,8439

-0,3587

Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ
1/131/12/2016
8.478.164,22
89.629.674
0,0946

1/131/12/2015
-32.328.477,16
11.367.688
-2,8439

Κέρδε αλα κεηοτή από ζσλετηδόκελες θαη δηαθοπείζες
δραζηερηόηεηες

Ο ΟΜΙΛΟ
1/11/131/12/2016 31/12/2015

Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ
1/11/131/12/2016
31/12/2015

Θέξδε (δεκίεο) πνπ αλαινγνύλ ζηνπο κεηόρνπο ηεο κεηξηθήο
Πηαζκηζκέλνο κέζνο όξνο ηνπ αξηζκνύ κεηνρώλ ζε θπθινθνξία
Θέξδε ή (δεκίεο) αλά κεηνρή-βαζηθά (ζε €)

-17.494.020,51 -37.149.949,19
89.629.674
11.367.688
-0,1952
-3,2680

-17.415.951,09
89.629.674
-0,1943

-36.406.248,82
11.367.688
-3,2026

Πηελ ζπγθξηηηθή πεξίνδν ν ζηαζκηζκέλνο κέζνο φξνο ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηνρψλ ηξνπνπνηήζεθε ζε ζρέζε κε
ην δεκνζηεπκέλν ηεο πεξηφδνπ εθείλεο ιφγσ κείσζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηνρψλ κε αλάινγε αχμεζε ηεο
νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο. Θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ ν Όκηινο δελ θαηείρε ίδηεο
κεηνρέο.
7.34 Ξξνζαξκνγή ζηα θέξδε ηεο Θαηάζηαζεο Ρακεηαθώλ Ονώλ
Νη πξνζαξκνγέο πνπ έρνπλ πξνθχςεη ζηα θέξδε ηεο Θαηάζηαζεο Ρακεηαθψλ Ονψλ έρνπλ πξνθχςεη απφ ηα
αθφινπζα:
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Ξνζά ζε €
Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

Ν ΝΚΗΙΝΠ
31/12/2016

31/12/2015

31/12/2016

31/12/2015

Ξξνζαξκνγ έο ζηα Θέξδε γ ηα:
Απνζβέζεηο ελζψκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ

1.201.845,06

1.551.802,72

1.124.280,89

5.195,69

4.051,72

5.150,78

3.974,72

7.710.294,60

3.514.344,29

7.709.964,60

3.460.001,48

Δζνδα απφ ρξεζηκνπνίεζε πξνβιέςεσλ πξνεγ.ρξήζεσλ

-340.032,67

-308.327,23

-340.032,67

-304.927,23

Θέξδε / δεκηέο απφ πψιεζε ελζψκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ

-331.037,77

841.168,09

-331.037,77

841.168,09

Απνηέιεζκα απφ απνηίκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ

19.426,46

223.404,17

19.426,46

223.404,17

Θέξδε / δεκίεο απφ πψιεζε ρξεκ/θψλ ζηνηρείσλ
Εεκίεο εχινγεο αμίαο άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ
ζε εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ
Έζνδα ηφθσλ

0,00

-6.534.524,56

0,00

-6.534.524,56

1.179.750,55

0,00

1.329.750,55

0,00

-446.996,51

-705.326,32

-446.932,29

-705.250,06

Έμνδα ηφθσλ

471.621,92

257.838,58

452.355,76

239.364,33

Δζνδα απφ κεξίζκαηα

-74.435,49

-231.000,01

-74.435,49

-320.806,42

Έζνδα απφ απφζβεζε leasback

-60.528,03

-6.725,34

-60.528,03

-6.725,34

Απνηειέζκαηα απν Αλαπξ/γή Δπελδχζεσλ ζε αθίλεηα

409.728,82

160.600,00

409.728,82

160.600,00

Κεξίδην απνηειέζκαηνο ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο

-82.579,05

83.404,35

0,00

0,00

Απνζβέζεηο άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
Ξξνβιέςεηο

Πύλνιν Ξξνζαξκνγ ώλ ζηα Θέξδε γ ηα Ρακεηαθέο Ονέο

1.460.883,59

9.662.253,58 -1.149.289,54 9.797.691,61 -1.482.837,23

7.35 Ππλαιιαγέο κε ζπλδεόκελα κέξε
Νη ζπλαιιαγέο πνπ αθνξνχλ πσιήζεηο θαη αγνξέο πξνο θαη απφ ηα ζπλδεφκελα κέξε ηνπ Νκίινπ έρνπλ σο
αθνινχζσο:

Ν ΝΚΗΙΝΠ
Δζνδα παξνρήο ππεξεζηώλ
Κεηξηθή
Θπγαηξηθέο
Ππγγελείο
Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε
Πύλνιν
Δζνδα ζπκκεηνρώλ
Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε
Πύλνιν
Ιήςε αγ αζώλ & ππεξεζηώλ
Κεηξηθή

31/12/2016
382.479,00

Ζ ΔΡΑΗΟEΗΑ

31/12/2015

31/12/2016

31/12/2015

32.502,00

382.479,00

32.502,00
1.200,00

0,00

0,00

34.633,60

960,00

960,00

960,00

960,00

105.020,34

86.335,15

105.020,34

86.335,15

488.459,34

119.797,15

523.092,94

120.997,15

31/12/2016
535.498,10
535.498,10
31/12/2016

31/12/2015
773.002,02
773.002,02
31/12/2015

31/12/2016
535.498,10
535.498,10
31/12/2016

31/12/2015
875.930,33
875.930,33
31/12/2015

18.398.569,86

4.558.670,75

18.398.569,86

4.558.670,75

Γηεπζπληηθά Πηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο

433.351,85

361.086,65

382.951,85

326.686,65

Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε

945.982,22

157.016,86

77.966,60

28.729,44

Πύλνιν

19.777.903,93

5.076.774,26

18.859.488,31

4.914.086,84

Ξσιήζεηο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ

31/12/2016

Κεηξηθή
Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε
Πύλνιν

377.460,55

31/12/2015
19.513.521,27

31/12/2016
377.460,55

31/12/2015
19.513.521,27

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

377.460,55

19.523.521,27

377.460,55

19.523.521,27

Νη απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο απφ θαη πξνο ηα ζπλδεφκελα κέξε ηνπ Νκίινπ έρνπλ σο αθνινχζσο:
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Απαηηήζεηο - πνρξεώζεηο απν αγ νξέο - Ξσιήζεηο Ξξντόλησλ
Ν ΝΚΗΙΝΠ
31/12/2016
31/12/2015

Δηζπξαθηέα

Ζ ΔΡΑΗΟEΗΑ
31/12/2016
31/12/2015

Θπγαηξηθέο

0,00

0,00

81.974,90

198.810,01

Πύλνιν

0,00

0,00

81.974,90

198.810,01

Απαηηήζεηο - πνρξεώζεηο απν έζνδα ζπκκεηνρώλ
Ν ΝΚΗΙΝΠ
31/12/2016
31/12/2015

Δηζπξαθηέα
Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε
Πύλνιν

Ζ ΔΡΑΗΟEΗΑ
31/12/2016
31/12/2015

972.870,35

947.883,35

972.870,35

947.883,35

972.870,35

947.883,35

972.870,35

947.883,35

Απαηηήζεηο - πνρξεώζεηο απν αγ νξέο - Ξσιήζεηο Ξεξηνπζηαθώλ Πηνηρείσλ
Δηζπξαθηέα

31/12/2016

Κεηξηθή
Θπγαηξηθέο
Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε
Πύλνιν
Ξιεξσηέα
Θπγαηξηθέο
Ππγγελείο
Πύλνιν

31/12/2016

31/12/2015

12.300,00

3.051,08

0,00

0,00

84.413,48

84.413,48

466.408,62

466.408,62

466.408,62

466.408,62

469.459,70

478.708,62

553.873,18

563.122,10

31/12/2016

Κεηξηθή

31/12/2015

3.051,08

31/12/2015

31/12/2016

12.300,00

31/12/2015

483.086,68

16.500,60

483.086,68

16.500,60

0,00

0,00

0,00

249.472,46

0,00

181.119,46

0,00

181.119,46

483.086,68

197.620,06

483.086,68

447.092,52

Απαηηήζεηο - πνρξεώζεηο απν αγ νξέο - πσιήζεηο πεξεζηώλ
Δηζπξαθηέα

31/12/2016

Κεηξηθή
Θπγαηξηθέο
Ππγγελείο
Γηεπζπληηθά Πηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο
Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε
Πύλνιν
Ξιεξσηέα

31/12/2016

31/12/2015

82.372,92

651.072,94

0,00

0,00

186.638,83

9.106,17

170.304,76

504.068,59

170.304,76

504.068,59

21.421,13

21.421,13

0,00

0,00

82.372,92

326.529,77

264.004,11

320.529,77

258.004,11

1.169.328,60

871.866,75

1.328.546,30

853.551,79

31/12/2016

Κεηξηθή

31/12/2015

651.072,94

31/12/2015

31/12/2016

31/12/2015

14.912.334,69

32.931.184,28

14.912.334,69

32.931.184,28

0,00

0,00

94.197,25

94.197,25

Γηεπζπληηθά Πηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο

314.050,18

399.489,16

16.854,71

91.249,01

Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε

315.699,16

262.598,15

47.050,24

40.402,00

15.542.084,03

33.593.271,59

15.070.436,89

33.157.032,54

Θπγαηξηθέο

Πύλνιν

Απαηηήζεηο - πνρξεώζεηο από Γάλεηα
Δηζπξαθηέα

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2016

31/12/2015

Θπγαηξηθέο

0,00

0,00

0,00

18.817,84

Πύλνιν

0,00

0,00

0,00

18.817,84

Νη αλσηέξσ ζπλαιιαγέο έγηλαλ κε βάζε εκπνξηθνχο φξνπο ηεο αγνξάο.
Νη παξνρέο πξνο ηα κέιε ηεο Γηνίθεζεο γηα ην 2016 έρνπλ σο εμήο (ζε €):
ΚΗΘΡΔΠ ΑΚΝΗΒΔΠ

ΞΟΝΒΙΔΤΖ ΑΞΝΕΖΚΗΥΠΖΠ

371.777,35

2.479,99

ΞΑΟΝΣΔΠ ΠΔ ΔΗΓΝΠ
ΑΡΝΘΗΛΖΡΝ

ΡΖΙΔΦΥΛΝ

8.625,01

69,50

ΠΛΝΙΝ
382.951,85

Νη παξνρέο πξνο ηα κέιε ηεο Γηνίθεζεο γηα ην 2015 έρνπλ σο εμήο (ζε €):
ΚΗΘΡΔΠ ΑΚΝΗΒΔΠ

ΞΟΝΒΙΔΤΖ ΑΞΝΕΖΚΗΥΠΖΠ

313.596,12

2.479,99

ΞΑΟΝΣΔΠ ΠΔ ΔΗΓΝΠ
ΑΡΝΘΗΛΖΡΝ

ΡΖΙΔΦΥΛΝ

8.931,48

1.679,06
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Νη κέηνρνη ζηελ απφ 22 Ηνπλίνπ 2016 Ραθηηθή ηνπο Γεληθή Ππλέιεπζε απνθάζηζαλ κε πακςεθία θαη
πξνέγθξηλαλ γηα ην 2016 ακνηβή ζπλνιηθνχ πνζνχ 150.000,00 € ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη
ην πνζφ απηφ, λα θαηαλεκεζεί ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ κεηά απφ απφθαζή ηνπ, ακνηβέο πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο.
Γελ έρνπλ ρνξεγεζεί δάλεηα ζε κέιε ηνπ Γ.Π. ή ζε ινηπά δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ Νκίινπ (θαη ηηο
νηθνγέλεηεο ηνπο). Γελ ππάξρνπλ άιιεο ζπλαιιαγέο κε ζπλδεφκελα κέξε.
7.36 Γηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο
Πηηο 30/6/2016 ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο πξνέβε ζηε κεηαβίβαζε φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ
ππνθαηαζηήκαηνο ζηα Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα ζηνλ δηεζλή φκηιν Joannou and Paraskevaides (Overseas)
Ltd έλαληη ηηκήκαηνο ελφο δνιαξίνπ Ζλσκέλσλ Ξνιηηεηψλ Ακεξηθήο, γηα ηελ εμπγίαλζε ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη
ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο, αιιά θαη ηνπ νκίινπ ηεο κεηξηθήο J&P ΑΒΑΜ θαζψο νη
κεηαβηβαδφκελεο ιεηηνπξγίεο ζηελ πεξηνρή απνηεινχζαλ ηελ βαζηθή πεγή δεκηψλ ηα ηειεπηαία ρξφληα.
Ρα θαζαξά απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/12/2016
θαη γηα ηε ζπγθξηηηθή πεξίνδν 1/1-31/12/2015 αλαιχνληαη σο εμήο:
Ν ΝΚΗΙΝΠ
1/131/12/2016
Θχθινο εξγαζηψλ (πσιήζεηο)
Θφζηνο πσιήζεσλ
Κηθηό Θέξδνο

H ΔΡΑΗΟEΗΑ

1/131/12/2015

1/131/12/2016

0,00
44.086.739,94
0,00
-34.197.282,95
-70.819.589,12
-34.197.282,95
-34.197.282,95 -26.732.849,18 -34.197.282,95

1/131/12/2015
44.086.739,94
-70.819.589,12
-26.732.849,18

Άιια έζνδα εθκεηάιιεπζεο
Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο
Άιια έμνδα εθκεηάιιεπζεο

47.813.433,80
-421.348,47
-4.160.662,32

1.213.998,78
-4.994.269,19
-3.590.399,07

47.813.433,80
-421.348,47
-4.160.662,32

1.213.998,78
-4.994.269,19
-3.590.399,07

Απνηειέζκαηα Ξξν Φόξσλ Σξεκαηνδνηηθώλ
θαη επελδπηηθώλ Απνηειεζκάησλ

9.034.140,06 -34.103.518,66

9.034.140,06

-34.103.518,66

-342.175,75
88,58
2.117.128,67

-555.975,84
0,00
0,00

-342.175,75
88,58
2.117.128,67

8.478.164,22 -32.328.477,16

8.478.164,22

-32.328.477,16

0,00

0,00

0,00

8.478.164,22 -32.328.477,16

8.478.164,22

-32.328.477,16

Σξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα
Σξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα
Δπελδπηηθά Απνηειέζκαηα

-555.975,84
0,00
0,00

Θέξδε ή (δεκίεο) πξν θόξσλ από
δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο
Φόξνο εηζνδήκαηνο

0,00

Θέξδε ή (δεκίεο) κεηά θόξσλ πεξηόδνπ από
δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο

Ρν απνηέιεζκα ηεο σο άλσ πψιεζεο νπζηαζηηθά αθνξά ζηελ απαιιαγή απφ εμφθιεζε ησλ θαζαξψλ
ππνρξεψζεσλ (δει. νη ππνρξεψζεηο ππεξβαίλνπλ ην ελεξγεηηθφ) ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ιφγσ ηεο αλάιεςήο
ηνπο απφ ηνλ αγνξαζηή θαη αλέξρεηαη:
Απνηέιεζκα πψιεζεο

49.254 ρηι. €

Εεκία πεξηφδνπ 1/1-30/6/2016

40.776 ρηι. €

Θαζαξό απνηέιεζκα

8.478 ρηι €
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7.37 Δκπξάγκαηα Βάξε
Ρελ 31/12/2016 θαζψο θαη ηελ 31/12/2015, πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε επί ησλ θπξίσλ αθηλήησλ ηεο
Δηαηξείαο, πνζνχ 6,6 εθ. € πεξίπνπ, σο ζπλεγγπεηήο ππέξ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο J&P ΑΒΑΜ ΑΔ πξνο
εμαζθάιηζε απαηηήζεσλ νκνινγηνχρσλ ηξαπεδψλ, γηα ηελ έθδνζε θνηλνχ νκνινγηαθνχ δαλείνπ. Δπίζεο γηα
ηνλ ίδην ιφγν έρνπλ ελερπξηαζηεί: 1. θηζηάκελεο απαηηήζεηο ηεο ΑΘΖΛΑ ΑΡΔ εθ θξαηήζεσλ θαιήο
εθηέιεζεο έξγσλ. 2. Κειινληηθέο απαηηήζεηο απφ ηελ εθηέιεζε έξγσλ θαη κειινληηθέο απαηηήζεηο εθ
θξαηήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη 3. Δπίδηθεο πθηζηάκελεο απαηηήζεηο.
7.38 Δλδερόκελεο απαηηήζεηο – ππνρξεώζεηο
Νη ελδερφκελεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ηνπ νκίινπ φπσο πξνθχπηνπλ απφ ην Λνκηθφ Ρκήκα αλέξρνληαη
θαηά ηελ 31/12/2016 ζε € 7.237 ρηι. (έλαληη 10.923 ρηι. € ην 2015) θαη € 2.411 ρηι. (έλαληη 1.902 ρηι. € ην
2015) αληίζηνηρα.
Γηα ηηο παξαπάλσ ππνρξεψζεηο ε Γηνίθεζε εθηηκά φηη δελ ζα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή
θαηάζηαζε ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο, ελψ ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο ζα αλαγλσξηζζνχλ σο έζνδα κε ηελ
ηειηθή έθβαζή ηνπο.
Βξίζθεηαη ζε εμέιημε ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ ε ππφζεζε, γηα ην ζχλνιν ησλ Διιεληθψλ θαη
αιινδαπψλ θαηαζθεπαζηηθψλ εηαηξεηψλ, ζρεηηθά κε ηελ παξαβίαζε ησλ θαλφλσλ αληαγσληζκνχ. Κε βάζε
ηελ γλσκάηεπζε αλεμάξηεησλ λνκηθψλ ζπκβνχισλ θαη κε βάζε ηε κέρξη ζήκεξα εμέιημε ηεο δηαδηθαζίαο,
πηζαλνινγείηαη φηη δελ ζα επηβιεζνχλ θπξψζεηο ζηελ Δηαηξεία ζην πιαίζην ηεο ππφζεζεο απηήο. Πε θάζε
πεξίπησζε φκσο, θαη δεδνκέλεο ηεο αδέζκεπηεο θξίζεο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, ε ηειηθή έθβαζε ηεο
δηαδηθαζίαο δελ κπνξεί αθφκε λα πξνεμνθιεζεί.
7.39 Γεζκεύζεηο
Ζ Δηαηξεία έρεη αλαιάβεη:
(α) Γέζκεπζε πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζφ 650.000,00 Ιηβπθά Γελάξηα (389.000,00 € πεξίπνπ) γηα ηε
ζπκκεηνρή ηεο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο ππφ ζχζηαζε Δηαηξείαο «ATHINA LIBYA», κέρξη ηελ 31/12/2016
θαη κέρξη ηε ζχληαμε ηνπ παξφληνο ε Δηαηξεία έρεη θαηαβάιιεη ην πνζφ ησλ 110.337,40 €.
(β) Νη δεζκεχζεηο ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο αλαθνξηθά κε ηα θαηαζθεπαζηηθά ζπκβφιαηα έρνπλ σο εμήο:
Ν ΝΚΗΙΝΠ
1/11/131/12/2016
31/12/2015
Αλεθηέιεζην πφινηπν έξγσλ
Ξαξαθξαηεζείζεο εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο

Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
1/11/131/12/2016
31/12/2015

79.164.708,81

144.409.797,94

5.201.920,74

9.535.638,31

84.366.629,55 153.945.436,25

76.182.042,71

137.227.726,14

5.171.441,10

9.495.893,47

81.353.483,81 146.723.619,61

(γ) Δθηφο ησλ αλσηέξσ πθίζηαληαη θαη νη θάησζη δεζκεχζεηο:
Ν ΝΚΗΙΝΠ
31/12/2016
Ινγαξηαζκνί εγγπήζεσλ θαη
εκπξάγκαησλ αζθαιεηψλ
Ινηπέο εγγπήζεηο
Πύλνιν

ΔΡΑΗΟΔΗΑ

31/12/2015

31/12/2016

31/12/2015

56.014.673,97

107.775.978,09

56.014.673,97

107.775.978,09

324.321,86

1.121.180,26

324.321,86

1.121.180,26

56.338.995,83 108.897.158,35

56.338.995,83 108.897.158,35

ΑΘΖΛΑ Α.Ρ.Δ.: Ακαξνπζίνπ –Σαιαλδξίνπ 16, 151 25 Καξνχζη, Διιάδα, Ρει.:+30 210 6375000

105

Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε Σξήζεο 2016

Ξνζά ζε €

7.40 Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο από ηηο Αξρέο
ΔΞΥΛΚΗΑ
ΑΘΖΛΑ Α.Ρ.Δ.
ARCAT Α.Δ.Β.Δ.
ATHENA ROMANIA SRL
ΔΟΓΝΛΔΡ Α.Ρ.Δ.
ATHENA LIBYA COMPANY
ΑΘΖΛΑ ΞΑΟΑΣΩΟΖΠΔΗΠ Α.Δ.

ΑΛΔΙ ΔΓΘΡΔΠ ΦΝΟΝΙ ΝΓΗΘΑ
ΣΟΖΠΔΗΠ
2016
2010
2010 & 2016
2008-2010 & 2016

Ν θνξνινγηθφο έιεγρνο ησλ ρξήζεσλ 2015 θαη 2014 ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα δηελεξγήζε απφ λφκηκνπο ειεγθηέο βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Λ.4174/2013
άξζξν 65Α παξ.1, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ.4262/2014, ελψ γηα ηηο ρξήζεηο 2011, 2012 θαη 2013
ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ Λ.2238/1994 θαη έιαβαλ Ξηζηνπνηεηηθφ Φνξνινγηθήο
Ππκκφξθσζεο, ρσξίο λα πξνθχςνπλ δηαθνξέο. Νη ελ ιφγσ ρξήζεηο ζεσξνχληαη ηειηθέο απφ πιεπξάο
θνξνινγηθνχ ειέγρνπ κεηά ην πέξαο δεθανθηψ κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ Ξηζηνπνηεηηθνχ Φνξνινγηθήο
Ππκκφξθσζεο ζην πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ.
Νη πεξηζζφηεξεο θνηλνπξαμίεο ηνπ Νκίινπ έθιεηζαλ ηηο αλέιεγθηεο ρξήζεηο ηνπο κέρξη θαη ηε ρξήζε 2009 κε
ηε δηαδηθαζία ηεο πεξαίσζεο ηνπ Λ.3888/2010.
Γηα ηε ρξήζε 2016, ε Δηαηξεία θαη νη ζπγαηξηθέο πνπ θνξνινγνχληαη ζηελ Διιάδα έρνπλ ππαρζεί ζην
θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ Νξθσηψλ Διεγθηψλ Ινγηζηψλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65Α §
1 Λ.4174/2013, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ.4262/2014. Ν έιεγρνο απηφο γηα ηε ρξήζε 2016 βξίζθεηαη ζε
εμέιημε θαη ην ζρεηηθφ θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ πξνβιέπεηαη λα ρνξεγεζεί κεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ρξήζεσο 2016. Αλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πξνθχςνπλ
πξφζζεηεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο εθηηκνχκε φηη απηέο δελ ζα έρνπλ νπζηψδε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο.
7.41 Δπίδηθεο ππνζέζεηο
θίζηαληαη επίδηθεο δηαθνξέο δηθαζηηθψλ ή δηαηηεηηθψλ νξγάλσλ πνπ εθηηκάηαη φηη κεηά ηηο ζρεκαηηζζείζεο
πξνβιέςεηο δελ ζα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηνπ Νκίινπ θαη ηεο
Δηαηξείαο. Ρν ζσξεπκέλν πνζφ ησλ πξνβιέςεσλ πνπ έρεη ζρεκαηίζεη ν Όκηινο θαη ε Δηαηξεία κέρξη ζήκεξα
αλέξρεηαη ζε πνζφ € 16.537 ρηι. Πε ζρέζε κε ηελ 31/12/2015 ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε δεκηνπξγήζεθαλ
πξφζζεηεο πξνβιέςεηο 5,5 εθ. € πνζφ πνπ επηβάξπλε ηα απνηειέζκαηα ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο.
7.42 Ξξόηαζε δηαλνκήο κεξίζκαηνο
Ζ Δηαηξεία έρεη δεκίεο ζηε ρξήζε 2016 θαζψο επίζεο θαη ζσξεπκέλεο δεκίεο πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ θαη
δελ ηίζεηαη ζέκα δηαλνκήο κεξίζκαηνο.
8. Πθνπνί θαη πνιηηηθέο δηαρείξηζεο θηλδύλσλ
Ν Όκηινο είλαη εθηεζεηκέλνο ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο ν θίλδπλνο ηεο αγνξάο (δηαθπκάλζεηο
ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, ηα επηηφθηα, νη ηηκέο ηεο αγνξάο θηι), πηζησηηθφο θίλδπλνο θαη θίλδπλνο
ξεπζηφηεηαο. Ζ παξνπζίαζε ησλ

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηνπ

Νκίινπ αλά θαηεγνξία παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσηηθά ζηελ ζεκείσζε 9.
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Ν Όκηινο ειέγρεη θαη αμηνινγεί ζε πεξηνδηθή βάζε, μερσξηζηά αιιά θαη ζπλδπαζηηθά ηελ έθζεζή ηνπ, ζηνπο
αλσηέξσ θίλδπλνπο θαη ρξεζηκνπνηεί ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα φπσο ε δηαηήξεζε πηζηνδνηηθψλ γξακκψλ,
θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδεο εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ θαη ζε μέλα λνκίζκαηα, δηθαηψκαηα αλάιεςεο ζε
ηξάπεδεο, εκπνξηθνχο ρξεψζηεο θαη πηζησηέο

γηα λα αληηζηαζκίζεη ηελ έθζεζή ηεο ζε ζπγθεθξηκέλεο

θαηεγνξίεο θηλδχλσλ. Ν Όκηινο κέρξη ζήκεξα, δελ ρξεζηκνπνηεί, παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα γηα λα
αληηζηαζκίζεη ηελ έθζεζή ηνπ ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο θηλδχλσλ. Δθαξκφδεη πξφγξακκα δηαρείξηζεο
ησλ παξαπάλσ θηλδχλσλ κε ην νπνίν ζηνρεχεη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο αξλεηηθήο επίδξαζεο ζηα
ρξεκαηννηθνλνκηθά

ηνπ

απνηειέζκαηα

πνπ

πξνθχπηεη

απφ

ηελ

αδπλακία

πξφβιεςεο

ησλ

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ θαη ηε δηαθχκαλζε ζηηο κεηαβιεηέο ηνπ θφζηνπο θαη ησλ πσιήζεσλ.
Ζ πνιηηηθή δηαρείξηζεο θηλδχλσλ εθαξκφδεηαη απφ ηε νηθνλνκηθή δηεχζπλζε ηνπ Νκίινπ. Ζ δηαδηθαζία πνπ
αθνινπζείηαη είλαη ε παξαθάησ:
Ξαξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε φισλ ησλ κνξθψλ θηλδχλσλ ζηνπο νπνίνπο εθηίζεληαη ν Όκηινο
µέζα απφ ηηο επηρεηξεµαηηθέο θαη ηηο επελδπηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο.
Πρεδηαζκφο ηεο κεζνδνινγίαο θαη επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ γηα ηελ
κείσζε ησλ θηλδχλσλ θαη
Δθηέιεζε/εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ πνπ έρεη εγθξηζεί θαη απφ ηε Γηνίθεζε ηεο
Δηαηξείαο.
Αλάιπζε ζπλαιιαγκαηηθνύ θηλδύλνπ: Ν Όκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη ην 2016 εθηφο απφ ηελ Διιάδα θαη
κέζσ ζπγαηξηθήο ζηε Ιηβχε θαη ζπλεπψο είλαη εθηεζεηκέλνο ζε θίλδπλν ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ πνπ
πξνθχπηνπλ θπξίσο απφ ην LYD (λφκηζκα Ιηβχεο). Απηφ ην είδνο θηλδχλνπ πνπ πξνθχπηεη απφ εκπνξηθέο
ζπλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα, απφ θαζαξέο επελδχζεηο ζε νηθνλνκηθέο νληφηεηεο ηνπ εμσηεξηθνχ (Ιηβχε). Ν
θίλδπλνο απηφο δελ είλαη ζεκαληηθφο γηα ηνλ Όκηιν δεδνκέλνπ φηη ε ζπγαηξηθή ηνπ εμσηεξηθνχ δελ έρεη
ζεκαληηθέο ζπλαιιαγέο.
Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ζε μέλν λφκηζκα, κεηαηξεπφκελεο
ζε Δπξψ κε ηελ ηζνηηκία θιεηζίκαηνο αλαιχνληαη σο εμήο:
31/12/2016
ΝΚΗΙΝΠ

πνζά ζε €

RON

ΔΡΑΗΟΔΗΑ

ΑΔD

LYD

RON

AED

Σξεκαηνηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Σξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο
Βξαρπρξόληα έθζεζε

0,00
0,00
0,00

0,00 254.166,55
0,00
0,00
0,00 254.166,55

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Σξεκαηνηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Σξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο
Καθξνρξόληα έθζεζε

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

10.868,84
0,00
10.868,84
31/12/2015

ΝΚΗΙΝΠ

πνζά ζε €
Σξεκαηνηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Σξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο
Βξαρπρξόληα έθζεζε
Σξεκαηνηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Σξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο
Καθξνρξόληα έθζεζε

RON

ΑΔD

ΔΡΑΗΟΔΗΑ

LYD

334.626,10
68.810.745,48 254.413,97
72.015,37 115.743.440,86
0,00
262.610,73 -46.932.695,38 254.413,97
478,95
0,00
478,95

17.194.955,41
0,00
17.194.955,41

13.306,15
0,00
13.306,15

RON

AED

84.675,79
68.810.745,48
53.000,00 115.743.440,86
31.675,79 -46.932.695,38
478,95
0,00
478,95
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Γηα ηελ κεηαηξνπή ηεο αμίαο ζε επξψ ησλ μέλσλ λνκηζκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη αληίζηνηρεο ηζνηηκίεο
31/12/2016 θαη 31/12/2015 έλαληη ηνπ Δπξψ, ηεο Δπξσπατθήο Θεληξηθήο Ρξάπεδαο.
Ν παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ επαηζζεζία ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζε ζρέζε κε ηα πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο €/RON,
ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πξνέξρνληαη

€/AΔD θαη €/LYD θαζψο νη

απφ ηελ ελζσκάησζε ησλ ππνθαηαζηεκάησλ εμσηεξηθνχ θαη

ζπγαηξηθψλ εμσηεξηθνχ θαη ε επίδξαζε ιφγσ κεηαβνιήο ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο επηδξά ζηα
απνηειέζκαηα πξν θφξσλ ηεο θαηάζηαζεο ζπλνιηθψλ εζφδσλ θαη ζηα ίδηα θεθάιαηα.
πνζέηνπκε φηη πξαγκαηνπνηείηαη κία αιιαγή ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2016 ζηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία €/LYD
ηεο ηάμεσο +/- 0,31% (2015: 58,64%). Ρν πνζνζηφ απηφ βαζίζζεθε ζηε κέζε κεηαβιεηφηεηα ζηελ αγνξά
ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ γηα δηάζηεκα 12 κελψλ.
Πε πεξίπησζε φπνπ ην € κεηαβιεζεί ζε ζρέζε κε ην RON, ΑΔD θαη LYD κε βάζε ηα αλσηέξσ πνζνζηά ηφηε
ζηα απνηειέζκαηα πξν θφξσλ ηεο θαηάζηαζεο ζπλνιηθψλ εζφδσλ θαη ζηα ίδηα θεθάιαηα ζα έρνπκε ηηο
εμήο επηπηψζεηο:
31/12/2016
ΝΚΗΙΝΠ

LYD
πνζά ζε €
Απνηειέζκαηα ρξήζεο πξν θφξσλ
Ίδηα θεθάιαηα

ΔΡΑΗΟΔΗΑ

LYD

0,31%
818,67
818,67

LYD

-0,31%
-818,67
-818,67
31/12/2015

LYD
0,00
0,00

ΝΚΗΙΝΠ

RON
πνζά ζε €
Απνηειέζκαηα ρξήζεο πξν θφξσλ
Ίδηα θεθάιαηα

ΔΡΑΗΟΔΗΑ

RON

0,47%
151,23
1.237,37

-0,47%
-152,67
-1.249,12
31/12/2015

RON

RON

0,47%
151,23
151,23

ΝΚΗΙΝΠ

AED
πνζά ζε €
Απνηειέζκαηα ρξήζεο πξν θφξσλ
Ίδηα θεθάιαηα

Απνηειέζκαηα ρξήζεο πξν θφξσλ
Ίδηα θεθάιαηα

-0,47%
-152,67
-152,67

ΔΡΑΗΟΔΗΑ

AED

AED

AED

10,57%
-2.843.607,03
-2.843.607,03

-10,57%
10,57%
-10,57%
3.516.033,15
-2.843.607,03
3.516.033,15
3.516.033,15
-2.843.607,03
3.516.033,15
31/12/2015
ΝΚΗΙΝΠ
ΔΡΑΗΟΔΗΑ

LYD
πνζά ζε €

0,00
0,00

58,64%
156.998,90
156.998,90

LYD
-58,64%
-156.998,90
-156.998,90

LYD

LYD
0,00
0,00

0,00
0,00

Πχκθσλα κε ηελ πνιηηηθή ηνπ Νκίινπ, θακία ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή αληηζηάζκηζεο δελ αθνινπζείηαη, κε
εμαίξεζε ηηο εηζπξάμεηο θαη πιεξσκέο πνπ γίλνληαη ζην ίδην λφκηζκα απφ ηα ππνθαηαζηήκαηα θαη ηηο
ζπγαηξηθέο.
Ζ έθζεζε ηνπ Νκίινπ ζε ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν πνηθίιεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο αλάινγα κε ηνλ φγθν
ησλ ζπλαιιαγψλ ζε μέλν λφκηζκα. Δλ ηνχηνηο ε αλσηέξσ αλάιπζε ζεσξείηαη αληηπξνζσπεπηηθή ηεο
έθζεζεο ηνπ Νκίινπ ζην ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν.
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Αλάιπζε επαηζζεζίαο θηλδύλνπ επηηνθίνπ: Νη αιιαγέο ζηα επηηφθηα µπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ην
θαζαξφ εηζφδεµα ηνπ Νκίινπ απμάλνληαο ην θφζηνο εμππεξέηεζεο ηνπ ρξένπο πνπ αλαιαµβάλεη γηα ηε
ρξεµαηνδφηεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο.
Νη µεηαβνιέο ζην επίπεδν ησλ επηηνθίσλ µπνξνχλ παξάιιεια λα επεξεάζνπλ, µεηαμχ άιισλ: (α) ην θφζηνο
θαη ηε δηαζεζηµφηεηα ηεο ρξεµαηνδφηεζεο ρξένπο θαη θαη’ επέθηαζε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ Νκίινπ λα πεηχρεη
ειθπζηηθέο απνδφζεηο ζηηο επελδχζεηο ηνπ, θαη (β) ηελ ηθαλφηεηα ρξεµαηνδφηεζεο ηνπ ρξένπο ησλ
επελδχζεσλ θαη ησλ επηρεηξεµαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηηο νπνίεο επελδχεη ν Όκηινο.
Ζ πνιηηηθή ηνπ Νκίινπ είλαη λα ειαρηζηνπνηήζεη ηελ έθζεζε ηνπ ζην θίλδπλν ηακεηαθψλ ξνψλ επηηνθίνπ
φζνλ αθνξά ηε καθξνπξφζεζκε ρξεκαηνδφηεζε. Ν ηξαπεδηθφο δαλεηζµφο απνηειεί µία απφ ηηο πήγεο
ρξεµαηνδφηεζεο ησλ επελδχζεσλ ηνπ Νκίινπ.

Ν δαλεηζµφο ηνπ

Νκίινπ είλαη ζε µεγάιν βαζµφ µε

θπµαηλφµελν επηηφθην (Euribor + spread) θαη σο εθ ηνχηνπ εμαξηάηαη άµεζα απφ ην χςνο θαη ηηο µεηαβνιέο
ησλ επηηνθίσλ.
Ρελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2016, νη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Νκίινπ αλέξρνληαλ ζην πνζφ ησλ € 1.158.230,16
(2015: 29.172.589,46 €).
Όπσο θαη ζηε πξνεγνχκελε ρξήζε ηα ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη νη
ινηπέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο έρνπλ ζηαζεξά πνζνζηά.
Ν παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ επαηζζεζία ηνπ απνηειέζκαηνο πξν θφξσλ ηεο Θαηάζηαζεο
ζπλνιηθψλ εζφδσλ ρξήζεο θαζψο θαη ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζε κηα ινγηθή κεηαβνιή ηνπ επηηνθίνπ ηεο
ηάμεσο ηνπ +1% ή –1% (2015: +/-1%). Νη αιιαγέο ζηα επηηφθηα εθηηκάηαη φηη θηλνχληαη ζε κία ινγηθή
βάζε ζε ζρέζε κε ηηο πξφζθαηεο (αζηαζείο) ζπλζήθεο ηεο αγνξάο.
ΝΚΗΙΝΠ
Ξνζά ζε €

ΔΡΑΗΟΔΗΑ

31/12/2016 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2015
1%

-1%

1%

-1%

1%

-1%

1%

-1%

Απνηειέζκαηα πξν θφξσλ

-151.654,10

151.654,10

-246.783,88

246.783,88

-149.478,06

149.478,06

-245.540,89

245.540,89

Ίδηα θεθάιαηα

-151.654,10

151.654,10

-246.783,88

246.783,88

-149.478,06

149.478,06

-245.540,89

245.540,89

Αλάιπζε πηζησηηθνύ θηλδύλνπ: Ξηζησηηθφο Θίλδπλνο είλαη ε πηζαλή µε έγθαηξε απνπιεξσµή πξνο ηνλ
Όκηιν ησλ πθηζηάµελσλ θαη ελδερφµελσλ ππνρξεψζεσλ ησλ αληηζπµβαιινµέλσλ.
Ζ έθζεζε ηνπ Νκίινπ φζνλ αθνξά ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πεξηνξίδεηαη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία (κέζα) ηα

νπνία ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηελ

Θαηάζηαζε

Νηθνλνκηθήο Θέζεο αλαιχνληαη σο εμήο:
ΝΚΗΙΝΠ
2016

ΔΡΑΗΟΔΗΑ
2015

2016

2015

Θαηεγνξίεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ
Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία
Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ
Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα
Δκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο
Πύλνιν

7.611.944,07

4.746.817,13

8.494.140,59

459.758,97

479.185,43

459.758,97

479.185,43

8.672.418,63

17.697.146,38

7.593.757,79

16.879.074,04

70.221.533,55

147.237.204,55

71.318.311,47

148.634.519,24

88.062.433,14

171.557.668,18

6.905.964,20

86.769.190,90 171.501.428,22

Κε ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ πηζησηηθψλ θηλδχλσλ θαη επηζθαιεηψλ ν Όκηινο έρεη δεκηνπξγήζεη ηηο
θαηάιιειεο ππνδνµέο θαη έρεη ζεζπίζεη δηαδηθαζίεο ζε ζρέζε µε ηα φξηα έθζεζεο αλά αληηζπκβαιιφκελν
βάζεη ηεο πηζηνιεπηηθήο ηνπ δπλαηφηεηαο.
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Ν Όκηινο ειέγρεη δηαξθψο ηηο απαηηήζεηο ηνπ, είηε ρσξηζηά είηε θαηά νκάδα θαη ελζσκαηψλεη ηηο
πιεξνθνξίεο απηέο ζηα control ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ.
Γηα εηδηθνχο πηζησηηθνχο θηλδχλνπο ε Γηνίθεζε πξνβαίλεη ζε πξνβιέςεηο γηα ηπρφλ δεµίεο πνπ ζα ππνζηεί
απφ ηελ κε είζπξαμή ηνπο (απνµείσζε).
Ζ δηνίθεζε ηνπ Νκίινπ ζέηεη φξηα ζην µέγεζνο ηνπ θηλδχλνπ πνπ µπνξεί λα εθηίζεηαη, ζε θάζε µεµνλσµέλν
ρξεµαηννηθνλνµηθφ ίδξπκα.
Ζ δηνίθεζε ηνπ Νκίινπ ζεσξεί φηη φια ηα αλσηέξσ ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, κέξνο ησλ
νπνίσλ έρνπλ ήδε απνκεησζεί) είλαη πςειήο πηζησηηθήο πνηφηεηαο (ιακβάλνληαο ππφςε

θαη ησλ

νθεηινκέλσλ) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηαµεηαθψλ δηαζεζίµσλ, δεδνµέλνπ φηη νη αληηζπµβαιιφµελεο
ηξάπεδεο είλαη πςειήο πηζηνιεπηηθήο δηαβάζκηζεο.
Δηδηθφηεξα, γηα ηηο εκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο ν Όκηινο δελ εθηίζεηαη ζε ζεκαληηθνχο πηζησηηθνχο
θηλδχλνπο θαζψο πξνέξρνληαη θπξίσο απφ κηα κεγάιε θαη επξεία πειαηεηαθή βάζε, κε εμαίξεζε ηηο
απαηηήζεηο απφ ην ειιεληθφ δεκφζην θαη ηηο απαηηήζεηο πνπ δηεθδηθνχληαη δηθαζηηθά πνπ δελ κπνξεί λα
εθηηκεζεί κε αθξίβεηα ν ρξφλνο είζπξαμή ηνπο.
Γηα ηηο απαηηήζεηο πνπ δηεθδηθνχληαη δηθαζηηθά, ε δηνίθεζε επίζεο δελ κπνξεί λα εθηηκήζεη ην ρξφλν
ηειεζηδηθίαο θαη είζπξαμεο σζηφζν, νη απαηηήζεηο απηέο εκθαλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
απνκεησκέλεο θαη’ εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ. Αλαθνξά γηα ηηο ζεκαληηθφηεξεο επίδηθεο
ππνζέζεηο γίλεηαη ζηε ζεκείσζε 7.13. Ζ αλάιπζε ησλ απαηηήζεσλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΓΞΣΑ 7
παξαηίζεηαη ζηε ζεκείσζε 7.11.
Αλάιπζε θηλδύλνπ ξεπζηόηεηαο: Ν Όκηινο

δηαρεηξίδεηαη πξνζεθηηθά ηηο αλάγθεο ξεπζηφηεηαο ζε

θαζεκεξηλή βάζε, µέζσ ζπζηεκαηηθήο παξαθνινχζεζεο ησλ βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ, θαζψο επίζεο θαη µέζσ ηεο θαζεκεξηλήο παξαθνινχζεζεο ησλ
πξαγκαηνπνηνχκελσλ πιεξσµψλ. Ν Όκηινο παξαθνινπζεί ζπλερψο ηελ σξίκαλζε ηφζν ησλ απαηηήζεσλ
φζν θαη ησλ ππνρξεψζεσλ, µε αληηθεηκεληθφ ζθνπφ ηε δηαηήξεζε κηαο ηζνξξνπίαο κεηαμχ ηεο ζπλέρεηαο ησλ
θεθαιαίσλ θαη ηεο επειημίαο µέζσ ηεο ηξαπεδηθήο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηάο ηνπ, ε νπνία ζεσξείηαη θαιή.
Ζ ιεθηφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηελ 31/12/2016 γηα ηνλ Όκηιν αλαιχεηαη σο εμήο:
Ο ΟΜΙΛΟ
Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
Βξαρππξόζεζκεο
Καθξνπξόζεζκεο
Βξαρππξόζεζκεο
Καθξνπξόζεζκεο
6 έσο 12
αξγ όηεξν
6 έσο 12
αξγ όηεξν
εληόο 6 κελώλ
1 έσο 5 έηε
εληόο 6 κελώλ
1 έσο 5 έηε
κήλεο
από 5 έηε
κήλεο
από 5 έηε
Καθξνπξφζεζκνο Γαλεηζκφο
21.428,57
0,00
85.714,30
0,00
21.428,57
0,00
85.714,30
0,00
Δκπνξηθέο πνρξεψζεηο
13.949.754,46 18.545.875,97 2.027.902,30
0,00
13.789.689,46
17.907.487,51 1.537.694,57
0,00
Βξαρππξφζεζκεο Γαλεηαθέο πνρξεψζεηο
403.193,20
647.894,09
0,00
0,00
290.000,00
534.700,89
0,00
0,00
Ινηπέο Βξαρππξφζεζκεο πνρξεψζεηο
9.761.843,55 13.527.968,42
0,00
0,00
9.323.659,31
12.870.635,18
0,00
0,00
Πύλνιν
24.136.219,78 32.721.738,48 2.113.616,60
0,00 23.424.777,34 31.312.823,58 1.623.408,87
0,00

Ζ ιεθηφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηελ 31/12/2015 γηα ηνλ Όκηιν αλαιχεηαη σο εμήο:
Ο ΟΜΙΛΟ
Βξαρππξόζεζκεο
εληόο 6 κελώλ
Καθξνπξφζεζκνο Γαλεηζκφο
Δκπνξηθέο πνρξεψζεηο
Βξαρππξφζεζκεο Γαλεηαθέο πνρξεψζεηο
Ινηπέο Βξαρππξφζεζκεο πνρξεψζεηο
Πύλνιν

22.429,63
53.880.167,16
27.109.950,61
22.073.395,57
103.085.942,97

6 έσο 12 κήλεο
0,00
18.662.774,38
1.911.637,77
10.980.509,52
31.554.921,67

Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
Καθξνπξόζεζκεο
Βξαρππξόζεζκεο
Καθξνπξόζεζκεο
αξγ όηεξν
αξγ όηεξν
1 έσο 5 έηε
εληόο 6 κελώλ 6 έσο 12 κήλεο
1 έσο 5 έηε
από 5 έηε
από 5 έηε
128.571,45
0,00
22.429,63
0,00
128.571,45
0,00
32.806.821,06
0,00
53.717.672,16
17.345.649,16
32.308.138,24
0,00
0,00
0,00
27.005.540,49
1.807.227,65
0,00
0,00
0,00
0,00
22.015.638,34
10.489.173,65
0,00
0,00
32.935.392,51
0,00 102.761.280,62 29.642.050,46 32.436.709,69
0,00
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9. Ξαξνπζίαζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεώζεσλ αλά
θαηεγνξία
Ρα πνζά πνπ αθνξνχλ ηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξεία αλαθνξηθά κε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία
ελεξγεηηθνχ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο πνπ αλαγλσξίζηεθαλ ζηελ Θαηάζηαζε Νηθνλνκηθήο
Θέζεο ζηηο πεξηφδνπο πνπ αλαθέξνληαη κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ σο αθνινχζσο:
Ν ΝΚΗΙΝΠ

Πεκείσζε

Κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα

31/12/2016

H ΔΡΑΗΟΔΗΑ

31/12/2015

31/12/2016

31/12/2015

7.6

5.378.919,23

4.591.177,11

6.261.115,75

6.750.324,18

7.8

113.513,74
5.492.432,97

327.345,67
4.918.522,78

99.430,50
6.360.546,25

313.291,58
7.063.615,76

7.10-7.11-7.13

71.318.311,47
2.233.024,84
459.758,97
8.672.418,63

148.634.519,24
155.640,02
479.185,43
17.697.146,38

70.221.533,55
2.233.024,84
459.758,97
7.593.757,79

147.237.204,55
155.640,02
479.185,43
16.879.074,04

Γάλεηα θαη απαηηήζεηο
Δκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο
Θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Γάλεηα θαη απαηηήζεηο
Δκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο
Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα
Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα απνηηκψκελα κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ
Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα

7.6
7.12
7.14

82.683.513,91 166.966.491,07
88.175.946,88 171.885.013,85

Πύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ελεξγ εηηθνύ
Καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Σξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο απνηηκεκέλεο ζην απνζβεζκέλν θφζηνο
Δκπνξηθέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο
Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Σξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο απνηηκεκέλεο ζην απνζβεζκέλν
θφζηνο
Δκπνξηθέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο
Πύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ

80.508.075,15 164.751.104,04
86.868.621,40 171.814.719,80

7.18

85.714,30

128.571,45

85.714,30

128.571,45

7.20

2.031.380,51
2.117.094,81

32.810.299,27
32.938.870,72

1.541.172,78
1.626.887,08

32.311.616,45
32.440.187,90

1.072.515,86

29.044.018,01

846.129,46

28.835.197,77

7.18
7.21-7.22-7.23

57.189.438,79
107.012.507,13
58.261.954,65 136.056.525,14

54.786.840,60
104.761.767,49
55.632.970,06 133.596.965,26

60.379.049,46 168.995.395,86

57.259.857,14 166.037.153,16

Ν Όκηινο πηνζέηεζε ην ηξνπνπνηεκέλν ΓΞΣΑ 7 «Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο». Ρν
αλαζεσξεκέλν θείκελν απαηηεί επηπξφζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ εχινγε αμία ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ θαη ηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηελ ελ ιφγσ
ηξνπνπνίεζε, ηα θνλδχιηα θάζε θαηεγνξίαο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ηεο Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο
Θέζεο, πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία, ζα πξέπεη γηα ζθνπνχο γλσζηνπνηήζεσλ, λα ηαμηλνκεζνχλ ζηα
θάησζη ηξία επίπεδα, αλάινγα κε ηελ πνηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο
εχινγεο αμίαο ηνπο:
Δπίπεδν 1: είλαη νη ηηκέο (ρσξίο πξνζαξκνγέο) ελεξγνχο αγνξάο.
Δπίπεδν 2: πξφθεηηαη γηα ηα δεδνκέλα πνπ είλαη άκεζα ή έκκεζα παξαηεξήζηκα (observable) θαη αθνξνχλ
ηα ζηνηρεία πξνο απνηίκεζε (ζηελ θαηεγνξία απηή δελ πεξηιακβάλνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ επηπέδνπ 1).
Δπίπεδν 3: είλαη δεδνκέλα ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ εθηηκήζεηο ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο θαζψο δελ
ππάξρνπλ παξαηεξήζηκα δεδνκέλα ζηελ αγνξά.
Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο, πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία,
ηαμηλνκνχληαη ζηα θάησζη ηξία επίπεδα:
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Ξνζά ζε €
Σξεκαηννηθνλνκηθά Πηνηρεία Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε
Πύλνιν
Ξνζά ζε €
Σξεκαηννηθνλνκηθά Πηνηρεία Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε
Πύλνιν
Ξνζά ζε €
Σξεκαηννηθνλνκηθά Πηνηρεία Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε
Πύλνιν
Ξνζά ζε €
Σξεκαηννηθνλνκηθά Πηνηρεία Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε
Πύλνιν

ΠΛΝΙΝ
31/12/2016
5.861.944,07
5.861.944,07
ΠΛΝΙΝ

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ
Πύλνιν
Ξνζά ζε €
Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ
Πύλνιν

Ξνζά ζε €
Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ
Πύλνιν
Ξνζά ζε €
Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ
Πύλνιν

0,00
0,00

ΔΡΑΗΟΔΗΑ
Δπίπεδν 1 Δπίπεδν 2

31/12/2015
6.905.964,20
6.905.964,20

Ξνζά ζε €

0,00
0,00

ΝΚΗΙ ΝΠ
Δπίπεδν 1 Δπίπεδν 2

31/12/2015
4.746.817,13
4.746.817,13
ΠΛΝΙ Ν

0,00
0,00

ΔΡΑΗΟΔΗΑ
Δπίπεδν 1 Δπίπεδν 2

31/12/2016
6.744.140,59
6.744.140,59
ΠΛΝΙ Ν

Ξνζά ζε €

ΝΚΗΙΝΠ
Δπίπεδν 1 Δπίπεδν 2

ΠΛΝΙΝ

0,00
0,00

6.744.140,59
6.744.140,59
Δπίπεδν 3
4.746.817,13
4.746.817,13
Δπίπεδν 3
6.905.964,20
6.905.964,20

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

ΝΚΗΙΝΠ
Δπίπεδν 1 Δπίπεδν 2 Δπίπεδν 3

31/12/2015
479.185,43 479.185,43
479.185,43 479.185,43
ΠΛΝΙΝ

Δπίπεδν 3

ΔΡΑΗΟΔΗΑ
Δπίπεδν 1 Δπίπεδν 2 Δπίπεδν 3

31/12/2016
459.758,97 459.758,97
459.758,97 459.758,97

ΠΛΝΙΝ

5.861.944,07
5.861.944,07

ΝΚΗΙΝΠ
Δπίπεδν 1 Δπίπεδν 2 Δπίπεδν 3

31/12/2016
459.758,97 459.758,97
459.758,97 459.758,97
ΠΛΝΙΝ

0,00
0,00

Δπίπεδν 3

0,00
0,00

0,00
0,00

ΔΡΑΗΟΔΗΑ
Δπίπεδν 1 Δπίπεδν 2 Δπίπεδν 3

31/12/2015
479.185,43 479.185,43
479.185,43 479.185,43

0,00
0,00

0,00
0,00

Ρα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο, πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία,
ηαμηλνκνχληαη ζηα θάησζη ηξία επίπεδα:
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Ξνζά ζε €

ΠΛΝΙΝ
31/12/2016

Δλζώκαηα Ξάγ ηα
Νηθφπεδα
Θηίξηα
Πύλνιν

Ξνζά ζε €

1.844.122,08
1.949.571,65
3.793.693,73

ΠΛΝΙΝ
31/12/2016

Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα
Νηθφπεδα
Θηίξηα
Πύλνιν
Ξνζά ζε €

ΠΛΝΙΝ
31/12/2015

ΝΚΗΙΝΠ
Δπίπεδν 1
Δπίπεδν 2

Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα
Νηθφπεδα
Θηίξηα
Πύλνιν

0,00
0,00
0,00

Δπίπεδν 3

0,00 2.431.195,10
0,00
0,00
0,00 2.431.195,10
ΝΚΗΙΝΠ
Δπίπεδν 1
Δπίπεδν 2

1.695.500,00
2.007.500,00
3.703.000,00

ΠΛΝΙΝ
31/12/2015

Δπίπεδν 3

0,00 1.844.122,08
0,00 1.949.571,65
0,00 3.793.693,73

2.431.195,10
0,00
2.431.195,10

Δλζώκαηα Ξάγ ηα
Νηθφπεδα
Θηίξηα
Πύλνιν

Ξνζά ζε €

ΝΚΗΙΝΠ
Δπίπεδν 1
Δπίπεδν 2

0,00
0,00
0,00
Δπίπεδν 3

0,00 1.695.500,00
0,00 2.007.500,00
0,00 3.703.000,00
ΝΚΗΙΝΠ
Δπίπεδν 1
Δπίπεδν 2

2.431.195,10
0,00
2.431.195,10

0,00
0,00
0,00

Δπίπεδν 3

0,00 2.431.195,10
0,00
0,00
0,00 2.431.195,10

0,00
0,00
0,00

ΠΛΝΙΝ
31/12/2016

Ξνζά ζε €
ΔΡΑΗΟΔΗΑ
Δπίπεδν 1
Δπίπεδν 2

1.844.122,08
1.949.571,65
3.793.693,73

0,00 1.844.122,08
0,00 1.949.571,65
0,00 3.793.693,73

ΔΡΑΗΟΔΗΑ
ΠΛΝΙΝ
Δπίπεδν 1
Δπίπεδν 2
31/12/2016
2.431.195,10
0,00
2.431.195,10

0,00 2.431.195,10
0,00
0,00
0,00 2.431.195,10

ΔΡΑΗΟΔΗΑ
ΠΛΝΙΝ
Δπίπεδν 1
Δπίπεδν 2
31/12/2015
1.695.500,00
2.007.500,00
3.703.000,00

0,00 1.695.500,00
0,00 2.007.500,00
0,00 3.703.000,00

ΔΡΑΗΟΔΗΑ
ΠΛΝΙΝ
Δπίπεδν 1
Δπίπεδν 2
31/12/2015
2.431.195,10
0,00
2.431.195,10

0,00 2.431.195,10
0,00
0,00
0,00 2.431.195,10

Δπίπεδν 3

0,00
0,00
0,00

Δπίπεδν 3

0,00
0,00
0,00
Δπίπεδν 3

0,00
0,00
0,00

Δπίπεδν 3

0,00
0,00
0,00

10. Ξνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θεθαιαίνπ
Νη ζηφρνη ηνπ Νκίινπ φζνλ αθνξά ζηε δηαρείξηζε ηνπ θεθαιαίνπ είλαη νη εμήο:
Λα εμαζθαιίζεη ηε δηαηήξεζε ηεο πςειήο πηζηνιεπηηθήο ηεο δηαβάζκηζεο

θαη ησλ πγεηψλ δεηθηψλ

θεθαιαίνπ, λα εμαζθαιίζεη ηελ ηθαλφηεηα λα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο (going concern) θαη λα
κεγηζηνπνηήζεη ηελ αμία ησλ κεηνρψλ.
Νη θεθαιαηαθέο αλάγθεο πξνζδηνξίδνληαη αλαιπηηθά κε βάζε ηηο ζρεηηθέο δεζκεχζεηο νη νπνίεο κπνξεί λα
αθνξνχλ :
Πηελ εθηέιεζε θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ
Πηελ εμαζθάιηζε επαξθνχο ξεπζηφηεηαο γηα ηελ θάιπςε ηεο σξίκαλζεο δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ
Πε θάζε πεξίπησζε ν φκηινο δηαζέηεη κεζφδνπο θαη δηαδηθαζίεο πξφβιεςεο ησλ ζρεηηθψλ αλαγθψλ θαη
θξνληίδεη γηα ηελ έγθαηξε εμεχξεζε ησλ απαηηνχκελσλ θεθαιαίσλ κε φξνπο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηε
βησζηκφηεηα θαη ηελ θεξδνθνξία.
11. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηεο Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο



Πηηο 23 Ηαλνπαξίνπ 2017 ε Δηαηξεία πξνέβε ζε πψιεζε εδαθηθψλ εθηάζεσλ πνπ θαηείρε ηελ
31/12/2016 πνπ εκθαλίδνληαη ζην θνλδχιη «κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξννξηδφκελα
πξνο πψιεζε»
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Ξνζά ζε €

Ξέξαλ ησλ ήδε αλαθεξζέλησλ δελ ππάξρνπλ άιια γεγνλφηα πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε
ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο θαη ρξήδνπλ αλαθνξά ζχκθσλα κε
ηα ΓΞΣΑ.
Καξνχζη, 28 Απξηιίνπ 2017

Σξήζηνο Ησάλλνπ

Θσλζηαληίλνο Α. Κηηδάιεο

Απφζηνινο Δ. Κχηηιεο

Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ

Αληηπξφεδξνο & Γηεπζχλσλ

Αληηπξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ

Ππκβνπιίνπ

Πχκβνπινο

Ππκβνπιίνπ

Α.Γ.Ρ. 889746

Α.Γ.Ρ. Μ 547337

Α.Γ.Ρ.Ξ 320739

Αλαζηάζηνο Α. Ρζαθαλίθαο

Ησάλλεο Δ. Ονΐδεο

Νηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο

Ξξντζηάκελνο Ινγηζηεξίνπ

Α.Γ.Ρ. ΑΕ 601216

Α.Γ.Ρ. ΑΗ 665816
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Ξνζά ζε €

Δ. Πηνηρεία θαη Ξιεξνθνξίεο Σξήζεο
ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ. 305301000 - ΑΡ.Μ.Α.Δ. 13556/06/B/86/07
ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ - ΥΑΛΑΝΓΡΙΟΤ 16, 151 25 ΜΑΡΟΤΙ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ από 1ε Ιαλνπαξίνπ 2016 έωο 31ε Γεθεκβξίνπ 2016
(Γεκνζηεπκέλα βάζεη ηνπ Κ.Ν. 2190/20, άξζξν 135 γηα επηρεηξήζεηο πνπ ζπληάζζνπλ εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ελνπνηεκέλεο θαη κε, θαηά ηα ΓΛΠ)
Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεύνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα η ελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ΑΘΖΝΑ ΑΣΔ θαη ηνπ Οκίινπ ηεο. πληζηνύκε επνκέλσο ζηνλ
αλαγλώζηε, πξηλ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε είδνπο επελδπηηθή επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηελ εηαηξεία, λα αλαηξέμεη ζηε δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ ηεο εηαηξείαο, όπνπ αλαξηώληαη νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζώο θαη ε έθζεζε ειέγρνπ ηνπ λόκηκνπ
ειεγθηή.
ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ
(ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα) πνζά εθθ ξαζκέλα ζε ρηιηάδεο €

Γηεύζπλζε Γηαδηθηύνπ :

w w w .athena-sa.gr

Αξκόδηα Τπεξεζία :

Τπ νπξγείν Αλάπ ηπμεο,Αληαγσληζηηθόηεηαο,Τπ νδνκώλ,Μεηαθνξώλ θαη
Γηθηύσλ Γηεύζπλζε Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ θαη Πίζηεσο

ΟΜΙΛΟ
1/131/12/16

ΔΣΑΙΡΔΙΑ

1/131/12/15

1/131/12/16

1/131/12/15

ύλζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ :
Υξήζηνο Ησάλλνπ, Πξόεδξνο ηνπ Γ.. - Δθηειεζηηθό.

Απ όζηνινο Μύηηιεο, Αληηπ ξόεδξνο ηνπ Γ.. - Δθηειεζηηθό.

Κύθινο εξγαζηώλ

Κσλζηαληίλνο Μηηδάιεο, Αληηπ ξόεδξνο & Γηεπζύλσλ ύκβνπινο - Δθηειεζηηθό.

Μηθηά θέξδε / (δεκηέο)

Αλαζηάζηνο Σζαθαλίθαο, Μέινο Γ.. - Δθηειεζηηθό.

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θ όξωλ, ρξεκαη/ηηθώλ

Γεώξγηνο Απ έγεηνο, Μέινο Γ.. - Αλεμάξηεην κε Δθηειεζηηθό.

39.553

39.136

35.625

36.657

-18.043

-1.551

-18.249

-560

-7.353

Αιέμηνο σηεξαθόπ νπινο, Μέινο Γ.. - Αλεμάξηεην κε Δθηειεζηηθό.

θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάηωλ

-27.985

-8.646

-27.809

Ηκεξνκελία έγθξηζεο από ην Γ ηωλ
εηήζηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ :

28 Απ ξηιίνπ 2017

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θ όξωλ

-28.893

-3.269

-28.928

Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θ όξνπο από ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο

-26.037

-5.346

-25.894

-4.078

Νόκηκνο Διεγθηήο :

ηειιάθεο Παύινο (Α.Μ.ΟΔΛ 24941)

Κέξδε / (δεκηέο) κεηά απ ό θόξνπο απ ό δηαθνπ είζεο δξαζηεξηόηεηεο

8.478

-32.328

8.478

-32.328

Διεγθηηθή Δηαηξεία :

Grant Thornton (Α.Μ.ΟΔΛ 127)

Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θ όξνπο από ζπλερηδόκελεο & δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο (Α)

-17.559

-37.674

-17.416

-36.406

Σύπνο έθζεζεο ειέγρνπ ειεγθηή :

Γλώκε ρσξίο επ ηθύιαμε

Καηαλέκνληαη ζε:
-17.494

-37.150

-17.416

-36.406

- Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο

-1.788

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ

- Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο

-65

-524

-

(ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα) πνζά εθθ ξαζκέλα ζε ρηιηάδεο €

Λνηπά ζπλνι. έζνδα κεηά από θ όξνπο από ζπλερηδόκελεο θαη δηαθνπείζεο δξαζη/ηεο (Β)

700

-2.351

696

-2.397

πγθεληξωηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θ όξνπο (Α) + (Β)

-16.859

-40.025

-16.720

-38.803

- Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο

-16.794

-39.520

-16.720

-38.803

-65

-505

-0,1952

-3,2680

-0,1943

-3,2026

-

-

-

-

-26.778

-3.705

-26.679

-2.503

ΟΜΙΛΟ

ΔΣΑΙΡΔΙΑ

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2016

31/12/2015

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ

- Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο

Ηδηνρξεζηκνπ νηνύκελα ελζώκαηα π άγηα ζηνηρεία

Κέξδε / (δεκίεο) κεηά απ ό θόξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά ( ζε € )

10.819

27.922

10.328

27.367

2.431

2.431

2.431

2.431

17

42

16

42

Με θπθινθνξνύληα π εξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα π ξνο π ώιεζε

5.379

4.591

6.261

6.750

θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεωλ από ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο

Λνηπ ά κε θπθινθνξνύληα π εξηνπζηαθά ζηνηρεία

1.100

2.508

703

1.024

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΥΡΗΗ - ΔΜΜΔΗ ΜΔΘΟΓΟ

Απ νζέκαηα

3.144

4.988

3.144

4.923

(ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα) πνζά εθθ ξαζκέλα ζε ρηιηάδεο €

Απ αηηήζεηο απ ό π ειάηεο

52.128

105.796

51.677

105.148

ΟΜΙΛΟ

Λνηπ ά θπθινθνξνύληα π εξηνπζηαθά ζηνηρεία

28.322

61.015

26.598

59.447

1/131/12/16

2.233

156

2.233

156

105.573

209.449

103.391

207.288

Δπ ελδύζεηο ζε αθίλεηα
Άπια π εξηνπζηαθά ζηνηρεία

Με θπθινθνξνύληα π εξηνπζηαθά ζηνηρεία π ξννξηδόκελα γηα π ώιεζε
ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ
ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ
Μεηνρηθό θεθάιαην

ΔΣΑΙΡΔΙΑ
1/131/12/15

1/131/12/16

1/131/12/15

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Κέξδε / (δεκίεο) π ξν θόξσλ απ ό ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο

-28.893

34.040

107.722

Απ νζβέζεηο

1.207

4.795

-81.763

5.355

-81.277

Πξνβιέςεηο

38.835

25.959

39.395

26.445

-228

-203

-

-

38.607

25.756

39.395

26.445

34.040

107.722

Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο (β)
ύλνιν ηδίωλ θεθ αιαίωλ (γ) = (α)+(β)

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θ όξωλ, ρξεκαη/ηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάηωλ

-3.269

-28.928

-1.788

Πιένλ / κείνλ π ξνζαξκνγέο γηα:

Λνηπ ά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ
ύλνιν ηδίωλ θεθ αιαίωλ ηδηνθηεηώλ κεηξηθήο (α)

Πξνηεηλόκελν κέξηζκα αλά κεηνρή - ( ζε € )

-

Μαθξνπ ξόζεζκεο νκνινγηαθέο / δαλεηαθέο ππ νρξεώζεηο

1.556

1.130

7.370

3.206

7.370

3.155

Απ νηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο) επ ελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο

613

-6.169

846

-6.342

1.465

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα

472

259

452

239

1.768

Πιένλ / κείνλ π ξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ
θίλεζεο ή π νπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο:

85

129

85

129

Πξνβιέςεηο / Λνηπ έο καθξνπ ξόζεζκεο ππ νρξεώζεηο

8.619

47.508

8.278

47.117

Μείσζε / (αύμεζε) απ νζεκάησλ

1.844

1.816

1.779

Βξαρππ ξόζεζκεο δαλεηαθέο ππ νρξεώζεηο

1.073

29.044

846

28.835

Μείσζε / (αύμεζε) απ αηηήζεσλ

17.244

6.357

16.004

5.336

57.189

107.012

54.787

104.762

(Μείσζε) / αύμεζε ππ νρξεώζεσλ (π ιελ δαλεηαθώλ)

-4.414

-21.137

-3.578

-21.203

66.966

183.693

63.996

180.843

Μείνλ:

105.573

209.449

103.391

207.288

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα

-354

-227

-335

-215

153

8

149

Λνηπ έο βξαρππ ξόζεζκεο ππ νρξεώζεηο
ύλνιν ππνρξεώζεωλ (δ)
ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (γ) + (δ)

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ππ νθ/ησλ Δμσηεξηθνύ

0

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ

Καηαβεβιεκέλνη θόξνη

-1.271

-839

-1.131

-741

1. ηελ ηξέρνπζα ρξήζε έθιεηζαλ π έληε θνηλνπ ξαμίεο. Σν γεγνλόο απηό δελ επ έθεξε ζεκαληηθή επ ίδξαζε ζηα νηθνλνκηθά κεγέζε

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) απ ό ζπλερηδόκελεο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

-6.029

-18.439

-6.242

-18.326

ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ. Αλάιπζε γηα ηε δνκή (επ σλπκία, έδξα,π νζνζηό ζπκκεηνρήο θαη κέζνδνο ελζσκάησζεο) ηνπ

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) απ ό δηαθνπ είζεο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

-17.253

-13.967

-17.253

-13.967

Οκίινπ θαη ησλ επ ηδξάζεσλ ησλ κεηαβνιώλ ζηε ρξήζε 2016 π αξαηίζεηαη ζηε ζεκείσζε 5 ηεο εηήζηαο νηθνλνκηθήο έθζεζεο.

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) απ ό ζπλερηδόκελεο & δηαθνπ είζεο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α)

-23.282

-32.406

-23.495

-32.293

Απ όθηεζε ζπγαηξηθώλ, ζπγγελώλ, θνηλνπ ξαμηώλ & ινηπ ώλ επ ελδύζεσλ

-230

-692

-273

-692

Αγνξά ελζώκαησλ θαη άϋισλ π αγίσλ ζηνηρείσλ

-121

-94

-107

-79

601

603

601

603

2. Οη ελνπ νηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ εθδόηε π εξηιακβάλνληαη κε ηε κέζνδν νιηθήο ελνπ νίεζεο ζηηο ελνπ νηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο J&P-ΑΒΑΞ ΑΔ, π νπ έρεη έδξα ζηελ Διιάδα θαη θαηέρεη π νζνζηό ζπκκεηνρήο 99,16% επ ί ηεο Δηαηξείαο.
3. Δρνπλ ηεξεζεί νη βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο ησλ νηθνλ. θαηαζηάζεσλ ηεο 31/12/2015, δελ ππ άξρνπλ κεηαβνιέο ζηηο ινγηζηηθέο
κεζόδνπο θαη εθηηκήζεηο ζε ζρέζε κε ηελ π ξνεγνύκελε ρξήζε θαζώο θαη δηόξζσζε ιάζνπο ή αλαθαηαηάμεηο θνλδπιίσλ.

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Δηζπ ξάμεηο απ ό π σιήζεηο ελζώκαησλ θαη άϋισλ π αγίσλ ζηνηρείσλ

4. Οη αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο ησλ εηαηξεηώλ ηνπ Οκίινπ αλαθέξνληαη ζηε ζεκείσζε 7.40 ηεο εηήζηαο νηθνλνκηθήο έθζεζεο.

Δηζπ ξάμεηο απ ό π σιήζεηο ρξεκ/θώλ ζηνηρείσλ δηαζεζίκσλ π ξνο π ώιεζε

5. Δπ ελδύζεηο ζε π άγην εμνπ ιηζκό ρξήζεο 2016 : Όκηινο € 113 ρηι. Δηαηξεία € 99 ρηι.

Σόθνη εηζπ ξαρζέληεο

6. Yθίζηαληαη εκπ ξάγκαηα βάξε 6,6 εθ.€ π εξίπ νπ επ ί ησλ θπξίσλ αθηλήησλ ηεο Δηαηξείαο σο ζπλεγγπεηήο ππ έξ ηεο κεηξηθήο

Μεξίζκαηα εηζπ ξαρζέληα

εηαηξείαο J&P ΑΒΑΞ ΑΔ π ξνο εμαζθάιηζε απ αηηήζεσλ νκνινγηνύρσλ ηξαπ εδώλ, γηα ηελ έθδνζε θνηλνύ νκνινγηαθνύ δαλείνπ.
7. Τθίζηαληαη επ ίδηθεο δηαθνξέο δηθαζηηθώλ ή δηνηθεηηθώλ νξγάλσλ π νπ εθηηκάηαη όηη δελ ζα έρνπλ ζεκαληηθή επ ίπ ησζε ζηελ
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Οκίινπ.
8. Σα θέξδε/δεκίεο κεηά απ ό θόξνπο αλά κεηνρή ππ νινγίζηεθαλ κε βάζε ηνλ επ ηκεξηζκό ησλ θεξδώλ/δεκηώλ κεηά απ ό θόξνπο
θαη δηθαηώκαηα κεηνςεθίαο επ η ηνπ κέζνπ ζηαζκηζκέλνπ αξηζκνύ κεηνρώλ ζε θπθινθνξία.

0

19.504

0

19.504

162

150

162

150

48

222

48

222

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) απ ό ζπλερηδόκελεο επ ελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

460

19.693

431

19.708

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) απ ό δηαθνπ είζεο επ ελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

390

7.213

390

7.213

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) απ ό ζπλερηδόκελεο & δηαθνπ έηζεο επ ελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β)

850

26.906

821

26.921

-330

-393

-330

-393

Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Έθδνζε θνηλώλ κεηνρώλ

9. Οη ζπλαιιαγέο ην 2016 θαη ηα ππ όινηπ α ηελ 31.12.2016 κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ΓΛΠ 24 π αξαηίζεληαη
ζηνλ π αξαθάησ π ίλαθα θαη αλαιπηηθόηεξα ζηε ζεκείσζε 7.35 ηεο εηήζηαο νηθνλνκηθήο έθζεζεο:

Δηζπ ξάμεηο απ ό εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα

18

238

0

68

-2.391

-867

-2.391

-867

-364

-295

-364

-295

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) απ ό ζπλερηδόκελεο ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

-3.067

-1.317

-3.085

-1.487

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) απ ό δηαθνπ είζεο ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

16.474

9.912

16.474

9.912

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) απ ό ζπλερηδόκελεο & δηαθνπ είζεο ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ)

13.407

8.595

13.389

8.425

ηζνδύλακα ρξήζεο (α) + (β) + (γ)

-9.025

3.095

-9.285

3.053

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεο

17.697

14.603

16.879

13.826

8.672

17.698

7.594

16.879

Δμνθιήζεηο δαλείσλ
Δμνθιήζεηο ππ νρξεώζεσλ απ ό ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο (ρξενιύζηα)

Πνζά εθθ ξαζκέλα ζε ρηιηάδεο €

Ο Οκηινο

Η Δηαηξεία

α) Έζνδα

1.401

1.436

β) Έμνδα

19.345

18.477

2.590

2.937

15.711

15.537

433

383

γ) Απ αηηήζεηο
δ) Τπ νρξεώζεηο
ε) πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ ηεο δηνίθεζεο
ζη) Απ αηηήζεηο απ ό δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο
δ) Τπ νρξεώζεηο π ξνο δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο

21

0

314

17

Καζαξή αύμεζε / (κείωζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο
ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ

10. Σα π νζά θαη ε θύζε ησλ ινηπ ώλ ζπλνιηθώλ εζόδσλ κεηά απ ό θόξνπο γηα ηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξεία έρνπλ σο εμήο:
Ο Οκηινο
Πνζά εθθ ξαζκέλα ζε ρηιηάδεο €

(ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα) πνζά εθθ ξαζκέλα ζε ρηιηάδεο €

Η Δηαηξεία

ΟΜΙΛΟ

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2016

31/12/2015

0

-7.138

0

-7.138

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο

154

2.188

150

2.180

Απ νζεκαηηθά απ ό απ νηίκεζε αθηλήησλ ζε εύινγε αμία

788

-456

788

-501

Απ νζεκαηηθά απ ό απ νηίκεζε/π ώιεζε ζπκκεηνρώλ

Δπ αλεθηίκεζε ππ νρξεώζεσλ / π αξνρώλ π ξνζσπ ηθνύ
Φόξνο π νπ αλαινγεί
Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ κεηά από θ όξνπο
11. Ο αξηζκόο απ αζρνινύκελνπ π ξνζσπ ηθνύ ζηνλ Όκηιν
(εθηόο θνηλ/μηώλ θαη ΖΑΔ) θαη ζηελ Δηαηξεία είλαη :

69

18

-260

2.986

-260

2.993

700

18

-2.351

696

-2.397

Ο Οκηινο

69

ΔΣΑΙΡΔΙΑ

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ έλαξμεο ρξήζεο (1/1/2016 θαη 1/1/2015 αληίζηνηρα)

25.756

31.060

26.445

30.527

-16.859

-40.025

-16.720

-38.803

Αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ

29.710

34.721

29.670

34.721

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ιήμεο ρξήζεο (31/12/2016 θαη 31/12/2015 αληίζηνηρα)

38.607

25.756

39.395

26.445

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απ ό θόξνπο

13. Δρεη επ έιζεη δηαθνπ ή εθκεηάιιεπζεο ηνπ ππ νθαηαζηήκαηνο ζηα Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα κε π ώιεζε ηνπ ελ ιόγσ ππ νθαηαζηήκαηνο ζηηο
30 Ηνπλίνπ 2016. Απ ό ηελ π ώιεζε κε απ αιιαγή απ ό εμόθιεζε ησλ θαζαξώλ ππ νρξεώζεσλ ην θαζαξό απ νηέιεζκα αλήιζε ζε 8.478 ρηι €.

Η Δηαηξεία

Σα θνλδύιηα ησλ π ξνεγνύκελσλ π αξνπζηαδόκελσλ π εξηόδσλ έρνπλ αλαπ ξνζαξκνζηεί π ξνθεηκέλνπ λα π εξηιεθζνύλ κόλν νη ζπλερηδόκελεο

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2016

31/12/2015

34

75

33

73

4

24

4

9

14. ηηο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηα π νζά π αξνπζηάδνληαη ζε €. Σπρόλ δηαθνξέο ζε αζξνίζκαηα νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπ νηήζεηο.

38

99

37

82

15. Ο Όκηινο έρεη ζρεκαηίζεη π ξόβιεςε ύςνπο 100 ρηι.€ γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο. Σν π νζό ηεο π ξόβιεςεο γηα ηηο π άζεο θύζεσο

δξαζηεξηόηεηεο. Σα απ νηειέζκαηα ησλ δηαθνπ εηζώλ δξαζηεξηνηήησλ π εξηιακβάλνληαη δηαθξηηά θαη αλαιύνληαη ζε μερσξηζηή ζεκείσζε
Μηζζσηνί (θαηά ηελ π αξαηηζέκελε εκεξνκελία)
Ζκεξνκίζζηνη (θαηά ηελ π αξαηηζέκελε εκεξνκελία)
ύλνια

(εκείσζε 7.36) ζύκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 5.

επ ίδηθεο ή ππ ό δηαηηεζία δηαθνξέο αλέξρεηαη ζσξεπηηθά ζε 16.537 ρηι. € γηα ηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξεία. Οη ινηπ έο π ξνβιέςεηο αλέξρνληαη
12. Γελ θαηέρνληαη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο απ ό ηελ ίδηα ή απ ό άιιεο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ ζηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο π εξηόδνπ.

ζσξεπηηθά ζε 15.264 ρηι.€ γηα ηνλ Όκηιν θαη 14.009 ρηι. € γηα ηελ Δηαηξεία.
Μαξνύζη, 28 Απξηιίνπ 2017

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Γ..
ΥΡΖΣΟ ΗΩΑΝΝΟΤ
Α.Γ.Σ. 889746

Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ & ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ
ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΜΗΣΕΑΛΖ
Α.Γ.Σ. Ξ 547337

Ο ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ
ΑΝΑΣΑΗΟ ΣΑΚΑΝΗΚΑ
Α.Γ.Σ. ΑΕ 601216

ΑΘΖΛΑ Α.Ρ.Δ.: Ακαξνπζίνπ –Σαιαλδξίνπ 16, 151 25 Καξνχζη, Διιάδα, Ρει.:+30 210 6375000

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ
ΗΩΑΝΝΖ ΡΟΪΓΖ
Α.Γ.Σ. ΑΗ 665816
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Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε Σξήζεο 2016

Ξνζά ζε €

ΠΡ. Γηαδηθηπαθόο ηόπνο (website) αλάξηεζεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθόξεζεο
Νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Νκίινπ, ε έθζεζε ειέγρνπ ηνπ Αλεμάξηεηνπ
Νξθσηνχ Διεγθηή Ινγηζηή θαη ε Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ
επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2016 έρνπλ
αλαξηεζεί ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο Δηαηξείαο www.athena-sa.gr.

ΑΘΖΛΑ Α.Ρ.Δ.: Ακαξνπζίνπ –Σαιαλδξίνπ 16, 151 25 Καξνχζη, Διιάδα, Ρει.:+30 210 6375000
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