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Α. Γειώζεηο Δθπξνζώπσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
Νη δειψζεηο γίλνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ. 2 λ. 3556/2007, φπσο ηζρχεη ζήκεξα.
Νη εθπξφζσπνη ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο:
1. Ζιίαο Θνληνδήκνο, Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ,
2. Γεψξγηνο Αθξηηίδεο, Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο
3. Απφζηνινο Κχηηιεο, Αληηπξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ
δειψλνπκε θαη βεβαηψλνπκε, εμ φζσλ γλσξίδνπκε, φηη:
α. Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο αλψλπκεο Δηαηξείαο «ΔΟΓΝΛΔΡ ΑΛΩΛΚΖ ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ» εθεμήο
«Δηαηξεία» γηα ηε ρξήζε απφ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2017 έσο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2017, 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).
β. Ζ έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ απεηθνλίδεη θαηά ηξφπν αιεζή ηελ εμέιημε, ηηο επηδφζεηο θαη ηε ζέζε
ηεο Δηαηξείαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξηγξαθήο ησλ θπξηφηεξσλ θηλδχλσλ θαη αβεβαηνηήησλ πνπ
αληηκεησπίδεη.

Καξνύζη, 6 επηεκβξίνπ 2018
Οη βεβαηνύληεο

Ζιίαο Λ. Θνληνδήκνο

Γεψξγηνο Ξ. Αθξηηίδεο

Απφζηνινο Δ. Κχηηιεο

Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ

Γηεπζχλσλ

Αληηπξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ

Ππκβνπιίνπ

Πχκβνπινο

Ππκβνπιίνπ
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Β. Έθζεζε Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Ινγηζηή
Πξνο ηνπο Κεηόρνπο ηεο Αλώλπκεο Δηαηξείαο «ΔΡΓΟΛΔΣ AΛΩΛΤΚΟ ΣΔΥΛΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ»
Έκθεζη Ελέγχου επί ηων Οικονομικών Καηαζηάζεων
Γνώμη
Έρνπκε ειέγμεη ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ΔΡΓΟΝΔΣ AΝΩΝΤΜΟ ΣΔΥΝΙΚΗ
εο
ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε Δηαηξεία), νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31
Γεθεκβξίνπ 2017, ηηο 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.
Καηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε
ε
άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηαηξείαο ΔΡΓΟΝΔΣ AΝΩΝΤΜΟ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ θαηά ηελ 31
Γεθεκβξίνπ 2017, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ
εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ
πηνζεηεζεί Βάζε γλψκεο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Βάζη γνώμης
Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ (ΓΠΔ) φπσο απηά έρνπλ
ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία. Οη επζχλεο καο, ζχκθσλα κε ηα πξφηππα απηά πεξηγξάθνληαη
πεξαηηέξσ ζηελ παξάγξαθν ηεο έθζεζήο καο “Δπζχλεο ειεγθηή γηα ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ”. Δίκαζηε αλεμάξηεηνη απφ ηελ Δηαηξεία ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Γενληνινγίαο γηα
Δπαγγεικαηίεο Διεγθηέο ηνπ πκβνπιίνπ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Γενληνινγίαο Διεγθηψλ, φπσο απηφο έρεη
ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία θαη ηηο απαηηήζεηο δενληνινγίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηελ Διιάδα θαη έρνπκε εθπιεξψζεη ηηο δενληνινγηθέο καο ππνρξεψζεηο
ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη ηνπ πξναλαθεξφκελνπ Κψδηθα Γενληνινγίαο.
Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε απνθηήζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια λα παξέρνπλ βάζε
γηα ηε γλψκε καο.
Έμθαζη Θέμαηος
Δθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηε ζεκείσζε 6.32 επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, φπνπ πεξηγξάθεηαη ην
ζέκα φηη, ην ζχλνιν ησλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ ηεο εηαηξίαο έρεη θαηαζηεί αξλεηηθφ θαη ζπλεπψο ζπληξέρνπλ νη
πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ θσδ. Ν. 2190/1920. Σν ζέκα απηφ απνηειεί
ζεκαληηθή έλδεημε γηα ελδερφκελε αδπλακία ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο εηαηξίαο. Όπσο αλαιπηηθφηεξα
πεξηγξάθεηαη ζηελ ίδηα ζεκείσζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ε Γηνίθεζε ηεο εηαηξίαο έρεη
εθπνλήζεη θαηάιιειν πξφγξακκα γηα ηελ άξζε εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ θαη ηελ
απξφζθνπηε ζπλέρηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξείαο. ηε γλψκε καο δελ δηαηππψλεηαη επηθχιαμε ζε
ζρέζε κε ην ζέκα απηφ.
Ευθύνες ηης διοίκηζης επί ηων οικονομικών καηαζηάζεων
Η δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο
δηθιίδεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε
θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδεο ζθάικα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε
είηε ζε ιάζνο.
Καηά ηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ε δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο
ηθαλφηεηαο ηεο Δηαηξείαο λα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο, γλσζηνπνηψληαο φπνπ ζπληξέρεη ηέηνηα
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πεξίπησζε, ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπλερηδφκελε δξαζηεξηφηεηα θαη ηε ρξήζε ηεο ινγηζηηθήο βάζεο
ηεο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο, εθηφο θαη εάλ ε δηνίθεζε είηε πξνηίζεηαη λα ξεπζηνπνηήζεη ηελ Δηαηξεία ή λα
δηαθφςεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο ή δελ έρεη άιιε ξεαιηζηηθή ελαιιαθηηθή επηινγή απφ ην λα πξνρσξήζεη ζ’ απηέο
ηηο ελέξγεηεο.
Ευθύνες ελεγκηή για ηον έλεγχο ηων οικονομικών καηαζηάζεων
Οη ζηφρνη καο είλαη λα απνθηήζνπκε εχινγε δηαζθάιηζε γηα ην θαηά πφζν νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζην
ζχλνιν ηνπο, είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδεο ζθάικα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο θαη λα
εθδψζνπκε έθζεζε ειεγθηή, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε γλψκε καο. Η εχινγε δηαζθάιηζε ζπληζηά δηαζθάιηζε
πςεινχ επηπέδνπ, αιιά δελ είλαη εγγχεζε φηη ν έιεγρνο πνπ δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηα ΓΠΔ, φπσο απηά έρνπλ
ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία, ζα εληνπίδεη πάληα έλα νπζηψδεο ζθάικα, φηαλ απηφ ππάξρεη.
θάικαηα δχλαηαη λα πξνθχςνπλ απφ απάηε ή απφ ιάζνο θαη ζεσξνχληαη νπζηψδε φηαλ, κεκνλσκέλα ή
αζξνηζηηθά, ζα κπνξνχζε εχινγα λα αλακέλεηαη φηη ζα επεξέαδαλ ηηο νηθνλνκηθέο απνθάζεηο ησλ ρξεζηψλ, πνπ
ιακβάλνληαη κε βάζε απηέο ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
Ωο θαζήθνλ ηνπ ειέγρνπ, ζχκθσλα κε ηα ΓΠΔ φπσο απηά έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία,
αζθνχκε επαγγεικαηηθή θξίζε θαη δηαηεξνχκε επαγγεικαηηθφ ζθεπηηθηζκφ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ.
Δπίζεο:
 Δληνπίδνπκε θαη αμηνινγνχκε ηνπο θηλδχλνπο νπζηψδνπο ζθάικαηνο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πνπ
νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο, ζρεδηάδνληαο θαη δηελεξγψληαο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ
αληαπνθξίλνληαη ζηνπο θηλδχλνπο απηνχο θαη απνθηνχκε ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ είλαη επαξθή θαη
θαηάιιεια γηα λα παξέρνπλ βάζε γηα ηελ γλψκε καο. Ο θίλδπλνο κε εληνπηζκνχ νπζηψδνπο ζθάικαηνο
πνπ νθείιεηαη ζε απάηε είλαη πςειφηεξνο απφ απηφλ πνπ νθείιεηαη ζε ιάζνο, θαζψο ε απάηε κπνξεί λα
εκπεξηέρεη ζπκπαηγλία, πιαζηνγξαθία, εζθεκκέλεο παξαιείςεηο, ςεπδείο δηαβεβαηψζεηο ή παξάθακςε ησλ
δηθιίδσλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.
 Καηαλννχκε ηηο δηθιίδεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ
ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ δηαηχπσζε γλψκεο επί
ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηθιίδσλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο Δηαηξείαο.
 Αμηνινγνχκε ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ην εχινγν
ησλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ γλσζηνπνηήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε Γηνίθεζε.
 Απνθαηλφκαζηε γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο ρξήζεο απφ ηε δηνίθεζε ηεο ινγηζηηθήο βάζεο ηεο
ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο θαη κε βάζε ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ απνθηήζεθαλ γηα ην εάλ ππάξρεη
νπζηψδεο αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε γεγνλφηα ή ζπλζήθεο πνπ κπνξεί λα ππνδειψλνπλ νπζηψδε
αβεβαηφηεηα σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα ηεο Δηαηξείαο λα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο. Δάλ ζπκπεξάλνπκε
φηη πθίζηαηαη νπζηψδεο αβεβαηφηεηα, είκαζηε ππνρξεσκέλνη ζηελ έθζεζε ειεγθηή λα επηζηήζνπκε ηελ
πξνζνρή ζηηο ζρεηηθέο γλσζηνπνηήζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ή εάλ απηέο νη γλσζηνπνηήζεηο
είλαη αλεπαξθείο λα δηαθνξνπνηήζνπκε ηε γλψκε καο. Σα ζπκπεξάζκαηά καο βαζίδνληαη ζε ειεγθηηθά
ηεθκήξηα πνπ απνθηψληαη κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο έθζεζεο ειεγθηή. Ωζηφζν, κειινληηθά γεγνλφηα ή
ζπλζήθεο ελδέρεηαη λα έρνπλ σο απνηέιεζκα ε Δηαηξεία λα παχζεη λα ιεηηνπξγεί σο ζπλερηδφκελε
δξαζηεξηφηεηα.
 Αμηνινγνχκε ηε ζπλνιηθή παξνπζίαζε, ηε δνκή θαη ην πεξηερφκελν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γλσζηνπνηήζεσλ, θαζψο θαη ην θαηά πφζν νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
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απεηθνλίδνπλ ηηο ππνθείκελεο ζπλαιιαγέο θαη ηα γεγνλφηα κε ηξφπν πνπ επηηπγράλεηαη ε εχινγε
παξνπζίαζε.
Μεηαμχ άιισλ ζεκάησλ, θνηλνπνηνχκε ζηε δηνίθεζε, ην ζρεδηαδφκελν εχξνο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ
ειέγρνπ, θαζψο θαη ζεκαληηθά επξήκαηα ηνπ ειέγρνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φπνησλ ζεκαληηθψλ ειιείςεσλ
ζηηο δηθιίδεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ εληνπίδνπκε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ καο.
Έκθεζη επί Άλλων Νομικών και Κανονιζηικών Απαιηήζεων
Λακβάλνληαο ππφςε φηη ε δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 2 (κέξνο Β) ηνπ Ν.
4336/2015, ζεκεηψλνπκε φηη:
α) Καηά ηε γλψκε καο ε Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρεη θαηαξηηζζεί ζχκθσλα κε ηηο
ηζρχνπζεο λνκηθέο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 43α ηνπ θ.λ. 2190/1920 θαη ην πεξηερφκελν απηήο αληηζηνηρεί κε
ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31/12/2017.
β) Με βάζε ηε γλψζε πνπ απνθηήζακε θαηά ην έιεγρφ καο, γηα ηελ εηαηξεία ΔΡΓΟΝΔΣ AΝΩΝΤΜΟ
ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ θαη ην πεξηβάιινλ ηεο, δελ έρνπκε εληνπίζεη νπζηψδεηο αλαθξίβεηεο ζηελ Έθζεζε
Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ.

Αζήλα, 7 επηεκβξίνπ 2018

Νικόλαος Αθ. Συκάς
Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο
Α.Μ. ΟΔΛ 27541

πλεξγαδφκελνη Οξθσηνί Λνγηζηέο α.ε.
Μέινο ηεο Crowe Horwath International
Φσθ. Νέγξε 3, 11 257 Αζήλα
Α.Μ. ΟΔΛ 125
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Γ. Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο ρξήζεο 1.1.2017 έσο 31.12.2017
ηεο Δηαηξείαο

ΔΡΓΟΛΔΣ ΑΛΩΛΤΚΖ ΣΔΥΛΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
επί ησλ εηαηξηθώλ Οηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ

Θχξηνη Κέηνρνη,
Ρν ∆ηνηθεηηθφ Ππµβνχιην ηεο ΔΟΓΝΛΔΡ ΑΛΩΛΚΖ ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ παξνπζηάδεη µε ηελ παξνχζα έθζεζε
ζηνπο κεηφρνπο, ηηο νηθνλνµηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ δηαρεηξηζηηθή ρξήζε 2017. Ζ παξνχζα
Έθζεζε ζπλνδεχεη ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο (01/01/2017 – 31/12/2017) 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 2017.
Α. Οηθνλνκηθόο Απνινγηζκόο ρξήζεο 2017 (Υξεκαηννηθνλνκηθέο εμειίμεηο θαη επηδόζεηο ηεο
ρξήζεο αλαθνξάο)
1. Υξεκαηννηθνλνκηθέο Πιεξνθνξίεο Δηαηξείαο
Νη αξλεηηθέο εμειίμεηο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ηνπ θιάδνπ εηδηθφηεξα, είραλ επίδξαζε θαη ζηα
απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο. Θαηά ηε δηαλπφκελε ρξήζε ε εηαηξία νινθιήξσζε ηα έξγα πνπ είρε ήδε
αλαιάβεη. Γελ αλέιαβε θαηλνχξηα έξγα, αθνχ ε πξνζθνξά λέσλ έξγσλ πξνο δεκνπξάηεζε ήηαλ θαη γηα απηή
ηελ ρξνληά πεξηνξηζκέλε. Ζ εθηέιεζε ηεο εξγνιαβίαο ζε θνηλνπξαθηηθφ ζρήκα πνπ αλέιαβε ε εηαηξεία ην
2014 «πνιεηπφκελεο εξγαζίεο νινθιήξσζεο θαη ππνδνκήο, ησλ Ζ/Κ εγθαηαζηάζεσλ, ηεο ζεκαηνδφηεζεο,
ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ηεο ειεθηξνθίλεζεο ηεο λέαο δηπιήο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο πςειψλ ηαρπηήησλ
Ρηζνξέα – Γνκνθφο (Α.Γ. 635)» πξνυπνινγηζκνχ πέληε (5) εθαηνκκπξίσλ επξψ ζπλερίδεηαη νκαιά.
Ρα Απνηειέζµαηα Σξήζεο ηεο Δηαηξείαο, ηα θνλδχιηα ηεο Θαηάζηαζεο Σξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο θαζψο
επίζεο θαη ηα ζπγθξίζηκα κεγέζε ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο φπσο παξαηίζεληαη, ελζσκαηψλνπλ θαη ηελ
αλαινγία ησλ κεγεζψλ ησλ ζπκκεηνρψλ ηεο εηαηξείαο. Κέρξη θαη ηελ ρξήζε 2013 δεκνζηεχνληαλ κφλν ην
απνηέιεζκα ησλ ζπκκεηνρψλ.
Ρα απνηειέζµαηα ρξήζεο θαζψο θαη ηα θνλδχιηα ηεο Θαηάζηαζεο Σξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο Δηαηξείαο
παξαηίζεληαη σο αθνινχζσο:
Θύθινο εξγαζηώλ: Ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο αλήιζε ζε € 2.641.746 ζεκεηψλνληαο κείσζε ηεο
ηάμεσο 33,31 % έλαληη € 3.961.335 ηεο ρξήζεο 2016.
Θόζηνο πσιεζέλησλ: Ρν θφζηνο πσιεζέλησλ ηεο Δηαηξείαο πξνζδηνξίζηεθε ζε € 1.905.686 ζεκεηψλνληαο
κείσζε ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πξνεγνχκελε ρξήζε ηεο ηάμεσο 48,99% ( 2016: € 3.736.528).
Κηθηά απνηειέζκαηα: Ρα κηθηά απνηειέζκαηα γηα ηελ Δηαηξεία αλήιζαλ ζε θέξδε € 736.060 ζεκεηψλνληαο
αχμεζε ηεο ηάμεσο 227,42 % έλαληη € 224.808 ηεο ρξήζεο 2016.
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Άιια έζνδα εθκεηάιιεπζεο: Ρα άιια έζνδα εθκεηάιιεπζεο γηα ηηο ρξήζεηο 2017 θαη 2016 αλήιζαλ ζε €
2.000 θαη € 1.200 αληίζηνηρα.
Άιια έμνδα εθκεηάιιεπζεο: Ρα άιια έμνδα εθκεηάιιεπζεο γηα ηηο ρξήζεηο 2017 θαη 2016 αλήιζαλ ζε €
24.747 θαη € 23.586 αληίζηνηρα.
Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο: Ρα έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο γηα ηηο ρξήζεηο 2017 θαη 2016 αλήιζαλ
ζε € 138.492 θαη € 139.689 αληίζηνηρα.
Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα: Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα γηα ηηο ρξήζεηο 2017 θαη 2016 αλήιζαλ ζε €
14.795 θαη € 19.989 αληίζηνηρα.
Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ: Ρα απνηειέζκαηα πξν θφξσλ ηεο Δηαηξείαο δηακνξθψζεθαλ ζε θέξδε €
560.026 γηα ηε ρξήζε 2017 έλαληη θεξδψλ € 42.744 αληίζηνηρα γηα ηε ρξήζε 2016.
Απνηειέζκαηα κεηά θόξσλ: Ρα απνηειέζκαηα κεηά θφξσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο ρξήζεηο 2017 θαη 2016
δηακνξθψζεθαλ γηα ηελ παξνχζα ρξήζε ζε θέξδε € 289.057, ελψ γηα ηελ ρξήζε 2016 ζε δεκίεο € 133.110.
Απνζβέζεηο: Νη απνζβέζεηο ηεο Δηαηξείαο πξνζδηνξίζηεθαλ ζε € 60.154 γηα ηε ρξήζε 2017, θαη € 75.220 γηα
ηε ρξήζε 2016.
Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία: Ρν ζχλνιν ησλ ηδηνρξεζηκνπνηνχκελσλ ελζψκαησλ
παγίσλ ζηνηρείσλ γηα ηελ Δηαηξεία ηηο ρξήζεηο 2017 θαη 2016 ήηαλ € 378.533 θαη € 480.393 αληίζηνηρα.
Θπθινθνξνύληα ζηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνύ: Ρν ζχλνιν ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ ηηο ρξήζεηο
2017 θαη 2016 γηα ηελ Δηαηξεία ήηαλ € 2.120.837 θαη € 2.265.049 αληίζηνηρα. Ξεξηιακβάλνληαη ηακεηαθά
δηαζέζηκα γηα ηελ Δηαηξεία ηηο ίδηεο ρξήζεηο χςνπο 535.376 € θαη 817.527 € αληίζηνηρα.
Καθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο: Νη καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο αλέξρνληαη γηα ηελ Δηαηξεία ηηο
ρξήζεηο 2017 θαη 2016 ζε € 460.487 θαη € 510.002 αληίζηνηρα.
Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο: Νη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο αλέξρνληαη γηα ηελ Δηαηξεία ηηο
ρξήζεηο 2017 θαη 2016 ζε € 2.367.436 θαη € 2.907.280 αληίζηνηρα.
Ίδηα θεθάιαηα: Ρν ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πξνζδηνξίζηεθε γηα ηελ Δηαηξεία ζηα € -273.088 έλαληη € 552.205 πνπ είραλ δηακνξθσζεί θαηά ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε.
Β. εκαληηθά γεγνλόηα θαηά ηελ ρξήζε 2017 θαη ε επίδξαζή ηνπο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
1) Δηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Κεηόρσλ ηεο Δηαηξείαο
Ρελ 10ε Πεπηεκβξίνπ 2017 πξαγκαηνπνηήζεθε ε εηήζηα ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο
Δηαηξείαο, φπνπ ειήθζεζαλ νη παξαθάησ θχξηεο απνθάζεηο:
Δλέθξηλε ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ηεο ρξήζεο 1/1 - 31/12/2016 καδί κε ηηο εθζέζεηο
δηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ησλ Διεγθηψλ. Ξξνέβε ζηελ επαλεθινγή ηεο Διεγθηηθήο Δηαηξείαο
ΠΝΙ ΑΔ γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ ηεο ρξήζεο 1/1 – 31/12/2017 θαη ζπγρξφλσο εμνπζηνδνηεί ην Δπνπηηθφ
Ππκβνχιην ηνπ Πψκαηνο Νξθσηψλ Διεγθηψλ λα θαζνξίζεη ηελ ακνηβή ηνπο. Ρέινο επηθχξσζε φιεο ηηο
απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ πνπ ιήθζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 1/1 - 31/12/2016 θαη
απάιιαμε ηα κέιε ηνπ απφ θάζε επζχλε γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο ρξήζεο 2016.
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Γ. Πεξηγξαθή ησλ θπξηόηεξσλ θηλδύλσλ θαη αβεβαηνηήησλ
Γηαρείξηζε Θηλδύλσλ
Πηε ζπλέρεηα παξαζέηνπκε ηνπο θπξηφηεξνπο θηλδχλνπο θαη ηηο αβεβαηφηεηεο ζηηο νπνίεο ελδερνκέλσο λα
εθηεζεί ε Δηαηξεία.
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 δεκνπξαηνχκελσλ έξγσλ πξνβιέπεηαη λα εληείλεη ηνλ αληαγσληζκφ.
2. Θίλδπλνο από ηηο επηπηώζεηο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία ιόγσ ηεο αξλεηηθήο νηθνλνκηθήο
ζπγθπξίαο
Ρν έηνο 2017 είλαη κία αθφκα 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.
Ζ αχμεζε / δηαηήξεζε ζε πςειά επίπεδα ησλ ηηκψλ βαζηθψλ θαηαζθεπαζηηθψλ πιηθψλ, θαπζίκσλ θαη ηνπ
απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ απνπεξάησζε ησλ έξγσλ έρεη αιπζηδσηέο ζπλέπεηεο θαη
ππέξκεηξεο απμήζεηο ζην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο.
Ν θίλδπλνο γηα αδπλακία ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο λα ρνξεγήζεη λέα δάλεηα θαη απαξαίηεηεο
Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο γηα ηηο αλάγθεο ηεο Δηαηξείαο ζπλερίδεη λα ππάξρεη ζε κεγάιν βαζκφ. Δλδέρεηαη ζε
πεξίπησζε αλάγθεο ε εηαηξεία λα κελ κπνξεί λα ρξεκαηνδνηεζεί κε απνηέιεζκα αθφκα ηελ αλαζηνιή
εθηέιεζεο έξγσλ, αδπλακία εμππεξέηεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο πξνο ηξίηνπο θαη κείσζε ηνπ εξγαηηθνχ ηεο
δπλακηθνχ.
3. 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.
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Ζ εηαηξεία ΔΟΓΝΛΔΡ ΑΡΔ είλαη ηερληθή εηαηξεία κε αληηθείκελν ηελ αλάιεςε, κειέηε, πξνκήζεηα πιηθψλ,
αλέγεξζε θαη γεληθά θαηαζθεπή ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Αιινδαπή δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ ηερληθψλ έξγσλ,
νπνηαζδήπνηε θχζεσο. Απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο θξνλνχκε φηη δελ πξνθχπηνπλ ζέκαηα πεξηβαιινληηθά
ή εξγαζηαθά πνπ ζα έπξεπε λα γλσζηνπνηεζνχλ θαη ζα ζπλέβαιαλ ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο
ηεο εηαηξείαο.
Δπηπξνζζέησο ε εηαηξεία θαη ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, πιένλ απαζρνιεί ρακειφ αξηζκφ πξνζσπηθνχ φπσο
θαίλεηαη θαη ζηηο δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.

4. Θίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο Δπηρεηξεκαηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο ηνπ Οκίινπ
-

Θίλδπλνο Δπηηνθίσλ

Ζ Δηαηξεία είλαη εθηεζεηκέλε ζηνλ θίλδπλν ησλ δηαθπκάλζεσλ ησλ επηηνθίσλ ζε ελδερφκελν δαλεηζκφ.
Κεηψζεηο ησλ επηηνθίσλ επεξεάδνπλ ζεηηθά ηα θέξδε ηεο Δηαηξείαο, ελψ απμήζεηο ησλ επηηνθίσλ επεξεάδνπλ
αξλεηηθά ηα θέξδε.
-

Πηζησηηθόο θίλδπλνο

Νη πειάηεο ηεο Δηαηξείαο είλαη θπξίσο ν Γεκφζηνο Ρνκέαο ή εηαηξείεο ηνπ επξχηεξνπ Γεκφζηνπ Ρνκέα θαζψο
επίζεο θαη Ηδησηεο.
Ξξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηα πξνβιήκαηα ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ζηελ Διιάδα έρνπλ δεκηνπξγήζεη κεγάια
πξνβιήκαηα ζηελ είζπξαμε απαηηήζεσλ θαζψο θαη ζηελ θαζπζηέξεζε εθηέιεζεο ησλ έξγσλ.
Γπλεηηθά πηζησηηθφο θίλδπλνο ζα κπνξνχζε λα πξνθχςεη αλ ην Διιεληθφ Γεκφζην εθδειψζεη αδπλακία λα
αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ.
Ζ Δηαηξεία εθηφο ησλ πειαηψλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ εηαηξεηψλ ηνπ επξχηεξνπ Γεκφζηνπ Ρνκέα, ζπλεξγάδεηαη
θαη κε αμηφπηζηνπο πειάηεο ηνπ Ηδησηηθνχ Ρνκέα.
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 ηελ
Δηαηξεία θαζψο επίζεο θαη ε κε έγθαηξε απνπιεξσκή εθηειεζκέλσλ εξγαζηψλ ησλ έξγσλ.
-

Θίλδπλνο ξεπζηόηεηαο

Γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ έξγσλ πνπ εθηειεί ε Δηαηξεία ζπλεξγάδεηαη κε Διιεληθέο ηξάπεδεο. 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, ηα νπνία έρεη εμαζθαιίζεη ε κεηξηθή
Δηαηξεία δηαζθαιίδνπλ ηελ Δηαηξεία κε ηηο απαξαίηεηεο εγγπεηηθέο επηζηνιέο.
Ξαξφηη ε Κεηξηθή Δηαηξεία θαη ε Δηαηξεία 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.
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Θίλδπλνη πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θαιή εθηέιεζε θαηαζθεπαζηηθώλ έξγσλ

Ρα θαηαζθεπαζηηθά έξγα πνπ αλαιακβάλεη ε Δηαηξεία, πεξηιακβάλνπλ ζαθείο ξήηξεο ζρεηηθά κε ηα ηελ νξζή
θαη έγθαηξε εθηέιεζή ηνπο. Ξαξφιν πνπ ε Δηαηξεία 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.
-

Θίλδπλνη πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εθηέιεζε έξγσλ από ππεξγνιάβνπο

Πε νξηζκέλα έξγα, ε Δηαηξεία αλαζέηεη κέξνο ησλ εξγαζηψλ ζε ηξίηεο εηαηξείεο κε ην θαζεζηψο ηεο
ππεξγνιαβίαο. Πηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε Δηαηξεία είλαη ππεχζπλνο έλαληη ηνπ πειάηε ηεο γηα ηπρφλ ιάζε ή
παξαιείςεηο ηνπ ππεξγνιάβνπ ηεο. Ξαξφιν πνπ ε Δηαηξεία 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 ηελ Δηαηξεία, κε απνηέιεζκα λα κπνξεί λα επεξεαζηνχλ δπζκελψο νη
δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο.
-

Πξνκεζεπηέο

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.
Ξηζαλνί θίλδπλνη πνπ κπνξεί λα απνξξένπλ απφ ηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξείαο είλαη ε θαζπζηέξεζε
ζηελ πξνκήζεηα θαηαζθεπαζηηθψλ πιηθψλ θαη ε θαζπζηέξεζε απφ ηνπο δηάθνξνπο ππεξγνιάβνπο ζηελ
εθηέιεζε εξγαζηψλ κε αληίθηππν ηε γεληθφηεξε θαζπζηέξεζε ηεο εθηέιεζεο ησλ αλαιεθζέλησλ έξγσλ θαη
ηελ επηβνιή απφ ηνπο θπξίνπο ησλ έξγσλ πνηληθψλ ξεηξψλ.
-

Θίλδπλνο από πκκεηνρή ζε Θνηλνπξαμίεο

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.
Γ. Πξνβιεπόκελε πνξεία θαη εμέιημε
Ζ Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο κε δεδνκέλν φηη :
Α) ην έξγν: «πνιεηπφκελεο εξγαζίεο νινθιήξσζεο ηεο ππνδνκήο θαη ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη
θαηαζθεπή ηεο επηδνκήο, ησλ Ζ/Κ εγθαηαζηάζεσλ, ηεο ζεκαηνδφηεζεο, ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ηεο
ειεθηξνθίλεζεο ηεο Λεαο ΠΓΡ Ρηζνξέα-Γνκνθφο (Α.Γ. 635)», κέξνο ηνπ νπνίνπ εθηειεί ε εηαηξεία ζε
Θνηλνπξαμία κε ηελ εηαηξεία EURARCO S.A. , σο ππεξγνιάβνο ηεο Αλαδφρνπ Θνηλνπξαμίαο ΑΘΡΩΟ ΑΡΔ-J&P-
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ΑΒΑΜ ΑΔ-ΡΔΟΛΑ ΑΔ, χςνπο γηα ηελ ΔΟΓΝΛΔΡ πεξίπνπ 5 εθαη. €, βξίζθεηαη ζε πιήξε εμέιημε θαη αλακέλεηαη
λα ζπλερηζηεί θαη ζην 2018,
Β) ην σο άλσ έξγν αλακέλεηαη λα παξνπζηάζεη θεξδνθνξία ηθαλή λα ππεξθαιχςεη θαη ηα Γεληθά Έμνδα ηεο
εηαηξείαο θαη λα θαιχςεη θαη κέξνο απφ ηηο ζπζζσξεπκέλεο δεκηέο πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ,
Δθηηκά, φηη ε πνξεία ηεο ζα παξακείλεη ζηαζεξή θαη ζηελ ρξήζε 2018 ελψ πξνζβιέπεη θαη ζηελ πξνζπάζεηα
πνπ γίλεηαη γηα αιιαγή θιίκαηνο ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα ψζηε λα κπνξέζεη λα αλαιάβεη ηελ θαηαζθεπή
θάπνησλ αθφκα έξγσλ.
Δ. πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε
Πηελ παξνχζα ελφηεηα πεξηιακβάλνληαη νη ζπλαιιαγέο, θαη ππφινηπα απαηηήζεσλ – ππνρξεψζεσλ ηεο
Δηαηξείαο κε ηηο ζπλδεδεκέλεο κε απηή επηρεηξήζεηο θαη πξφζσπα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 42ε ηνπ Θ.Λ.
2190/20 θαη ηηο δηαηάμεηο ησλ Γ.Ι.Ξ. Πηνπο παξαθάησ πίλαθεο παξνπζηάδεηαη ην ζχλνιν ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο
Δηαηξείαο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε φπσο απηά νξίδνληαη ζην Γ.Ι.Ξ. 24.
πλαιιαγέο Δηαηξείαο κε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο θαη Γηεπζπληηθά ηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο
Δηαηξεία
ΑΘΖΛΑ ΑΡΔ (ΑΦΚ: 094126106)
Θνληνδήκνο Ζιίαο
Αθξηηίδεο Γεψξγηνο
Ρζνιαθίδεο Γεψξγηνο
J & P ΑΒΑΜ (ΑΦΚ: 094183623)

Δδξα
Καξνχζη
ύλνιν
Αζήλα
Αζήλα
Αζήλα
ύλνια
Καξνχζη
ύλνια
Γεληθν ύλνιν

ρέζε ζπκκεηνρήο
Κεηξηθή
Ξξφεδξνο Γ.Π.
Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο
Κέινο Γ.Π.
Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε - απφ Κεηξηθή

Πσιήζεηο
αγ αζώλ θαη
ππεξεζηώλ
-

Αγ νξέο
αγ αζώλ θαη
ππεξεζηώλ
-

800,00
800,00
800,00

42.000,00
5.400,00
13.505,98
60.905,98
92.589,37
92.589,37
153.495,35

Απαηηήζεηο
6.800,00
6.800,00
6.800,00

Τπνρξεώζεηο
342.689,43
342.689,43
116.408,16
84.182,06
6.265,22
206.855,44
237.192,27
237.192,27
786.737,14

Νη αλσηέξσ ζπλαιιαγέο έγηλαλ κε βάζε εκπνξηθνχο φξνπο ηεο αγνξάο. Γελ έρνπλ ρνξεγεζεί δάλεηα ζε
ζπλδεδεκέλα κέιε.
η. Κεηαγελέζηεξα Γεγνλόηα
Γελ ππάξρνπλ κεηαγελέζηεξα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γεγνλφηα πνπ λα ρξήδνπλ αλαθνξά ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Γ.Ξ.Σ.Α.
Ε. Γηάξζξσζε Κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο
Ρν κεηνρηθφ Θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζε έλα εθαηνκκχξην ηξηαθφζηεο νγδφληα ρηιηάδεο επξψ (€
1.463.000) δηαηξνχκελν ζε έλα εθαηνκκχξην ηξηαθφζηεο νγδφληα ρηιηάδεο (1.463.000) νλνκαζηηθέο κεηνρέο
αμίαο ελφο επξψ (€ 1,00) ε θάζε κία.
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
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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
απνθαζίδεηαη 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.

Ζ. Κεηνρνιόγην ηεο 31/12/2017
-

Πεξηνξηζκνί 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.
Γηθαηνύρνο

Πνζνζηό πκκεηνρήο ηελ
31/12/17

ΑΘΖΛΑ ΑΡΔ
ΘΝΛΡΝΓΖΚΝΠ ΖΙΗΑΠ
ΑΘΟΗΡΗΓΖΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ
ΡΠΝΙΑΘΗΓΖΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ

-

Θαηερόκελεο κεηνρέο ηελ
31/12/2017

51,52430%
23,56800%
23,97810%
0,92960%

753.800,00
344.800,00
350.800,00
13.600,00
1.463.000,00

Θάηνρνη θάζε είδνπο κεηνρώλ πνπ παξέρνπλ εηδηθά δηθαηώκαηα ειέγρνπ

Γελ πθίζηαληαη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο πνπ παξέρνπλ ζηνπο θαηφρνπο ηνπο εηδηθά δηθαηψκαηα ειέγρνπ.
-

Πεξηνξηζκνί ζην δηθαίσκα ςήθνπ

Γελ πθίζηαληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο πεξηνξηζκνί ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ζηνπο
θαηφρνπο απηψλ.

-

πκθσλίεο κεηαμύ κεηόρσλ ηεο Δηαηξείαο, νη νπνίεο ζπλεπάγνληαη πεξηνξηζκνύο ζηε
κεηαβίβαζε κεηνρώλ ή πεξηνξηζκνύο ζηελ άζθεζε δηθαησκάησλ ςήθνπ
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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.
-

Θαλόλεο δηνξηζκνύ θαη αληηθαηάζηαζεο κειώλ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 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.

-

Αξκνδηόηεηα ηνπ Γ.. γηα ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρώλ

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.

-

εκαληηθέο 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 Δηαηξείαο θαηφπηλ δεκφζηαο πξφηαζεο.
-

Θάζε ζπκθσλία πνπ ε Δηαηξεία έρεη ζπλάςεη κε ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ ηεο πκβνπιίνπ
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.

-

Πξόζζεηεο 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 1.1.2017 έσο 31.12.2017.
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Γελ ππήξμε άιιε κεηαβνιή ζε ζρέζε κε ηηο πιεξνθνξίεο ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Λ 3556/2007
ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε.
Θ. Ινηπέο πιεξνθνξίεο
-

Ζ εηαηξεία ηηο ρξήζεηο 2017 θαη 2016 απαζρνινχζε (εθηφο θνηλνπξαμηψλ) 1 άηνκν.

-

Ζ Δηαηξεία δελ θαηέρεη ίδηεο κεηνρέο.

Η. εκαληηθά γεγνλόηα κεηά ηε ιήμε ηεο ρξήζεο 2017 θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο
ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθά γεγνλφηα πνπ λα έρνπλ αλαθχςεη έπεηηα απφ ην πέξαο ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ
31ε Γεθεκβξίνπ 2017 θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ηεο παξνχζαο Έθζεζεο απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην
ηεο Δηαηξείαο.
Ηα. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηνπ νπνίνπ ε ζεηεία ιήγεη κε ηε Γεληθή Ππλέιεπζε ηεο 10εο Πεπηεκβξίνπ 2018,
απαξηίδεηαη απφ ηνπο θάησζη :
1

Ζιίαο Λ. Θνληνδήκνο

Ξξφεδξνο

2

Απφζηνινο Δ. Κχηηιεο

Αληηπξφεδξνο

3

Θσλζηαληίλνο Α. Κηηδάιεο

Αληηπξφεδξνο

4

Γεψξγηνο Ξ. Αθξηηίδεο

Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο

5

Γεψξγηνο Γ. Ρζνιαθίδεο

Κέινο

6

Αλαζηάζηνο Α. Ρζαθαλίθαο

Κέινο

7

Πσηήξηνο Η. Αλδξφπνπινο

Κέινο

Ρα ζπλνπηηθά βηνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ έρνπλ σο αθνινχζσο:
Ζιίαο Θνληνδήκνο
Γελλήζεθε ην 1946 ζην Nηθνιίηζην Φζηψηηδαο, ζπνχδαζε Ξνιηηηθφο Κεραληθφο ζηελ Ξνιπηερληθή Πρνιή
Αξηζηνηειείνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο θαη είλαη Ξξφεδξνο Γ.Π. ηεο Δηαηξείαο ΔΟΓΝΛΔΡ Α.Ρ.Δ.
Απαζρνιήζεθε πνιιά ρξφληα ζε κεγάια θαη ζχλζεηα έξγα ηεο Κέζεο Αλαηνιήο ζαλ πςειφβαζκν ζηέιερνο ηεο
Δηαηξείαο ARCHIRODON OVERSEAS CO S.A. θαη κεηά ην 1991 ζε δεκφζηα θαη ηδησηηθά έξγα ζηελ Διιάδα κε ηελ
Δηαηξεία ΔΟΓΝΛΔΡ Α.Δ. ηεο νπνίαο ήηαλ ηδξπηηθφ κέινο θαη Ξξφεδξνο. Αξγφηεξα, ην 2002, κεηά ηελ
ζπγρψλεπζε ηεο ΔΟΓΝΛΔΡ Α.Δ. κε ηελ ΑΘΖΛΑ Α.Ρ.Δ. εξγάζηεθε ζαο ζηέιερνο ηεο ΑΘΖΛΑ Α.Ρ.Δ. ελψ απφ ην
2005 κε ηελ επαλαζπζηαζείζα Δηαηξεία ΔΟΓΝΛΔΡ Α.Ρ.Δ. ζε δηάθνξα έξγα αιιά θπξίσο Πηδεξνδξνκηθά θαη
Νηθνδνκηθά.
Απόζηνινο Κύηηιεο
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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.
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
Δηαηξείαο ΔΡΔΘ ΑΔ θαη κεηά ηελ απνξξφθεζή ηεο απφ ηελ J&P-ΑΒΑΜ ΑΔ είλαη απφ ηνπο θπξηφηεξνπο κεηφρνπο
ηεο Δηαηξείαο 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 Δηαηξείαο J&P-ΑΒΑΜ ΑΔ.
Γεώξγηνο Αθξηηίδεο
Γελλήζεθε ην 1950 ζηνλ Ξεηξαηά θαη είλαη θάηνρνο πηπρίνπ Ξνιηηηθνχ Κεραληθνχ ζην Δζληθφ Κεηζφβην
Ξνιπηερλείν (Δ.Κ.Ξ). Θαηέρεη ζέζεη Γηεπζχλνληνο ζπκβνχινπ ζηελ Δηαηξεία ΔΟΓΝΛΔΡ Α.Ρ.Δ. Γηαζέηεη κεγάιε
εκπεηξία ζε ζηδεξνδξνκηθά, ιηκεληθά θαη νηθνδνκηθά έξγα ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ. Πην εμσηεξηθφ κε ηελ
Δηαηξεία ARCHIRODON OVERSEAS CO S.A. εθηέιεζε ζαλ Γηεπζπληήο πνιιά θαη ζχλζεηα έξγα αιιά θπξίσο
Πηδεξνδξνκηθά θαη ιηκεληθά. Απφ ην 1991 εξγάζηεθε ζηελ Δηαηξεία ΔΟΓΝΛΔΡ Α.Δ. (Ηδξπηηθφ κέινο) ζε έξγα
ζηελ Διιάδα θπξίσο Νηθνδνκηθά θαη Πηδεξνδξνκηθά θαη κεηά ηε ζπγρψλεπζή ηεο κε ηελ Δηαηξεία ΑΘΖΛΑ Α.Ρ.Δ
ζαλ ζηέιερνο ηεο ΑΘΖΛΑ Α.Ρ.Δ.. Απφ ην 2005 αζρνιείηαη κε ηελ αλαζπζηαζείζα ΔΟΓΝΛΔΡ Α.Ρ.Δ. ηεο νπνίαο
είλαη ηδξπηηθφ κέινο, ζε έξγα θπξίσο Πηδεξνδξνκηθά θαη Νηθνδνκηθά.
Γεώξγηνο Σζνιαθίδεο
Γελλήζεθε ην 1974 ζηα Γηαλληηζά Ξέιιαο , απνθνίηεζε απφ ην Ρκήκα Ξνιηηηθψλ Κεραληθψλ ηνπ Δζληθνχ
Κεηζφβηνπ Ξνιπηερλείνπ (Δ.Κ.Ξ), έρεη παξαθνινπζήζεη ζεκηλαξία ζηα παλεπηζηήκηα Columbia (N.Y), Carnegie
Mellon (Pittsburgh) θαη M.I.T (Boston) θαη έρεη Κεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο (Κ.Γ.Δ.) ζην Δ.Κ.Ξ. ζηνλ
ηνκέα Γνκνζηαηηθφο ζρεδηαζκφο θαη αλάιπζε θαηαζθεπψλ. Δίλαη κέηνρνο θαη κέινο Γ.Π. ηεο Δηαηξείαο ΔΟΓΝΛΔΡ
Α.Ρ.Δ. Έρεη εκπεηξία θπξίσο ζε νηθνδνκηθέο θαη Πηδεξνδξνκηθέο εξγαζίεο.
Αλαζηάζηνο Σζαθαλίθαο
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
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 είλαη ειεγθηήο ζε δηάθνξεο εηαηξείεο.
σηήξηνο Αλδξόπνπινο
Γελλήζεθε ην 1967 ζηελ Αζήλα, ζπνχδαζε Ξνιηηηθή Φηινζνθία θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ ζην Ξαλεπηζηήκην
ηνπ Dallas – USA. Αζρνιείηαη κε λαπηηιηαθά θαη Δπελδπηηθέο επηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ.
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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.
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.
Ηβ. Πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία γηα ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο 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) Έθδνζε δαλείνπ κε νκνινγίεο
ε) Ππγρψλεπζε, δηάζπαζε, κεηαηξνπή, αλαβίσζε, παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ή δηάιπζε ηεο Δηαηξείαο.
ζ) Γηνξηζκφ εθθαζαξηζηψλ.
η) Κεηαβνιή ηεο εζληθφηεηνο ηεο Δηαηξείαο.
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 ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία
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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 Δηαηξεία 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
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
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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.
Κέηνρνη ηεο Δηαηξείαο πνπ εθπξνζσπνχλ ηνπιάρηζηνλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ, έρνπλ δηθαίσκα λα δεηνχλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο απφ ην αξκφδην Γηθαζηήξην ηεο πεξηθέξεηαο ζηελ
νπνία εδξεχεη ε Δηαηξεία, πνπ δηθάδεη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εθνχζηαο δηθαηνδνζίαο. Ν έιεγρνο δηαηάζζεηαη αλ
πηζαλνινγείηαη, φηη κε ηηο πξάμεηο πνπ θαηαγγέιινληαη παξαβηάδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ λφκσλ ή ηνπ
Θαηαζηαηηθνχ ή ησλ απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο. Νη πξάμεηο πνπ θαηαγγέιινληαη πξέπεη λα έρνπλ γίλεη
ζε ρξφλν πνπ δελ ππεξβαίλεη ηε δηεηία απφ ηε ρξνλνινγία έγθξηζεο ησλ εηεζίσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
ηεο ρξήζεο κέζα ζηελ νπνία ηειέζηεθαλ.
Κέηνρνη ηεο Δηαηξείαο πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα ηξίην (1/3) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, έρνπλ
ην δηθαίσκα λα δεηήζνπλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο απφ ην θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν αξκφδην Γηθαζηήξην,
εθφζνλ απφ ηελ φιε πνξεία ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ γίλεηαη πηζηεπηφ φηη ε δηνίθεζε ησλ εηαηξηθψλ
ππνζέζεσλ δελ αζθείηαη φπσο επηβάιεη ε ρξεζηή θαη ζπλεηή δηαρείξηζε. Ζ δηάηαμε απηή δελ εθαξκφδεηαη φζεο
θνξέο ε κεηνςεθία πνπ δεηά ηνλ έιεγρν εθπξνζσπείηαη ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο.
Νη κέηνρνη πνπ αζθνχλ ην δηθαίσκα ησλ δχν πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ, πξέπεη λα ηεξνχλ ζε θαηάζεζε ηηο
κεηνρέο πνπ ηνπο παξέρνπλ ην δηθαίσκα απηφ ζην Ρακείν Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε
αλεγλσξηζκέλε Ρξάπεδα ζηελ Διιάδα κέρξη λα εθδνζεί απφθαζε, πάληα φκσο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα φρη
κηθξφηεξν ησλ 30 εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο.
Καξνχζη, 6 Πεπηεκβξίνπ 2018
Δθ κέξνπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ

Γεψξγηνο Αθξηηίδεο
Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο
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Γ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο
Νη ζπλεκκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο «ΔΟΓΝΛΔΡ ΑΛΩΛΚΖ
ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ» ηελ 10ε Πεπηεκβξίνπ 2018 θαη έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί κε ηελ αλάξηεζή ηνπο ζην
δηαδίθηπν, ζηε δηεχζπλζε www.ergonet.gr.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα 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, αιιά δελ παξέρνπλ ηελ νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο,
ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ επηδφζεσλ θαη ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο Δηαηξείαο, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα
Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο.
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ηνηρεία Θαηάζηαζεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο Δηαηξείαο

Δλεξγεη ηθό
Κε θπθινθνξνύλ ελεξγεη ηθό
Δλζψκαηα Ξάγηα
Ά πια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο
ύλνιν

Σημείωση

31/12/2017

31/12/2016

6.1
6.2
6.3
6.10

378.533,42
0,02
12.054,85
43.411,39
433.999,68

480.392,87
0,03
12.955,83
106.678,65
600.027,38

6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

0,00
144.086,45
755.935,37
685.439,33
535.375,83
2.120.836,98

0,00
0,00
654.664,34
792.857,64
817.527,43
2.265.049,41

2.554.836,66

2.865.076,79

6,9
6,9
6,9
Γ
6,9

1.463.000,00
21.459,16
80.963,16
-1.838.510,77
-273.088,45

1.463.000,00
31.399,16
80.963,16
-2.127.567,62
-552.205,30

Καθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο
πνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία
Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
ύλνιν

6.10
6.11
6.12

33.132,79
0,00
427.354,37
460.487,16

17.259,48
2.535,15
490.207,73
510.002,36

Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο
Ξξνκεζεπηέο θαη ζπλαθείο ππνρξεψζεηο
Ρξέρνπζεο Φνξνινγηθέο πνρξεψζεηο
Βξαρππξφζεζκεο Γαλεηαθέο πνρξεψζεηο
Ινηπέο Βξαρππξφζεζκεο πνρξεψζεηο
ύλνιν

6.14
6.15
6.13
6.16

906.120,42
184.037,02
0,00
1.277.280,51
2.367.437,95

1.087.611,35
407.627,25
226.386,40
1.185.654,73
2.907.279,73

2.554.836,66

2.865.076,79

Θπθινθνξνύλ ελεξγεη ηθό
Απνζέκαηα
Απαηηήζεηο απφ θαηαζθεπαζηηθά ζπκβφιαηα
Απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο
Ινηπέο Απαηηήζεηο
Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα
ύλνιν
ΤΛΟΙΟ ΔΛΔΡΓΖΣΗΘΟΤ
Ίδηα Θεθάιαηα θαη Τπνρξεώζεηο
Ίδηα Θεθάιαηα
Κεηνρηθφ θεθάιαην
Απνζεκαηηθά εχινγεο αμίαο
Απνζεκαηηθά θεθάιαηα
Απνηειέζκαηα εηο λέν
ύλνιν

ύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ θαη Τπνρξεώζεσλ

Νη ζπλεκκέλεο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
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ηνηρεία Θαηάζηαζεο πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο Δηαηξείαο

Σημείωση

31/12/2017

31/12/2016

Θχθινο εξγαζηψλ (πσιήζεηο)

6.17

2.641.745,76

3.961.335,39

Θφζηνο πσιήζεσλ

6.18

-1.905.685,67

-3.736.527,53

736.060,09

224.807,86

Κηθη ό Θέξδνο
Ά ιια εζνδα εθκεηαιιεπζεο

6.19

2.000,00

1.200,00

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο

6.18

-138.492,34

-139.689,39

Έμνδα ιεηηνπξγίαο εξεπλψλ & αλάπηπμεο

0,00

0,00

Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο

0,00

0,00

-24.746,94

-23.585,69

574.820,81

62.732,78
-19.988,86

Ά ιια έμνδα Δθκεηάιεπζεο
Απνη ειέζκαη α Πξν Φόξσλ Υξεκαη νδνη ηθώλ θαη
Δπελδπη ηθώλ Απνη ειεζκάη σλ

6.19

Σξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα

6.20

-14.794,89

Σξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα

6.20

0,06

0,16

560.025,98

42.744,08
-218.223,55

Θέξδε (Εεκηέο) Πξν Φόξσλ
Ρξέρσλ Φφξνο

6.22

-187.768,56

Αλαβαιιφκελε Φνξνινγία

6.22

-83.200,57

42.369,04

Θέξδε (Εεκηέο) Κεη ά από Φόξνπο
Απνη ειέζκαη α Πξν Φόξσλ Υξεκαη νδνη ηθώλ θαη
Δπελδπη ηθώλ Απνη ειεζκάη σλ θαη Απνζβέζεσλ

6.23

289.056,85

-133.110,43

634.975,06

137.953,21

Νη ζπλεκκέλεο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
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ηνηρεία Θαηάζηαζεο Κεηαβνιώλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ Δηαηξείαο
εκ.

Τπόινηπα θαη ά η ελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2016, ζύκθσλα
κε η α ΓΠΥΑ

Κεη νρηθό
θεθάιαην

Απνζεκαη ηθά
εύινγεο αμίαο

Απνζεκαη ηθά
θεθάιαηα

Απνη ειέζκαη α εηο
λένλ

ύλνιν

1.380.000,00

31.399,16

80.963,16

(1.994.457,19)

-502.094,87

Αχμεζε Κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ

83.000,00

0,00

0,00

0,00

83.000,00

πλαιιαγέο κε ηδηνθη ήη εο

83.000,00

0,00

0,00

0,00

83.000,00

0,00

0,00

0,00

(133.110,43)

(133.110,43)

Θαζαξά Απνηειέζκαηα Ξεξηφδνπ 1/1-31/12/2016
Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα :
Απνζεκαηηθφ απφ απνηίκεζε αθηλήησλ ζε Δχινγε αμία

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

πγθελη ξση ηθά πλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ

0,00

0,00

0,00

(133.110,43)

(133.110,43)

1.463.000,00

31.399,16

80.963,16

(2.127.567,62)

(552.205,30)

(2.127.567,62)

(552.205,30)

Τπόινηπν η σλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ θαη ά η ελ 31ε
Γεθεκβξίνπ 2016
Τπόινηπα θαη ά η ελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2017, ζύκθσλα
κε η α ΓΠΥΑ

1.463.000,00

31.399,16

80.963,16

Αχμεζε Κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

πλαιιαγέο κε ηδηνθη ήη εο

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Θαζαξά Απνηειέζκαηα Ξεξηφδνπ 1/1-31/12/2017

0,00

0,00

0,00

289.056,85

289.056,85

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα :
Απνζεκαηηθφ απφ απνηίκεζε αθηλήησλ ζε Δχινγε αμία

0,00

(9.940,00)

0,00

0,00

-9.940,00

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ

0,00

-9.940,00

0,00

0,00

-9.940,00

πγθελη ξση ηθά πλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ

0,00

-9.940,00

0,00

289.056,85

279.116,85

1.463.000,00

21.459,16

80.963,16

-1.838.510,77

-273.088,45

Τπόινηπν η σλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ θαη ά η ελ 31ε
Γεθεκβξίνπ 2017

6.9

Νη ζπλεκκέλεο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
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ηνηρεία Θαηάζηαζεο Σακεηαθώλ Ρνώλ (Έκκεζε κέζνδνο)

Σημείωση

31/12/2017

31/12/2016

Σακεηαθέο ξνέο από ιεηη νπξγηθέο δξαζη εξηόη εη εο

Θέξδε (Εεκηέο) Πεξηόδνπ (Πξν θόξνπ)

560.025,98

42.744,08

98.514,49

103.008,71

658.540,47

145.752,79

Κείσζε/ (Αχμεζε) απνζεκάησλ

0,00

65.770,28

Κείσζε / (Αχμεζε) απαηηήζεσλ

-18.237,49

56.819,81

-826.308,74

191.017,83

ύλνιν κεη αβνιώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο

-844.546,23

313.607,92

Σακεηαθέο ξνέο από ιεηη νπξγηθέο δξαζη εξηόη εη εο

-186.005,76

459.360,71

-33.369,34

-27.413,53

-306.569,26

-261.310,30

-525.944,36

170.636,88

-160,48

-13.783,49

0,00

0,00

20.339,58

0,00

450.000,00

0,00

0,06

0,16

470.179,16

-13.783,33

Δθδνζε νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ

0,00

83.000,00

Γάλεηα αλαιεθζέληα

0,00

17.566,16

-226.386,40

0,00

Θαζαξέο Σακεηαθέο ξνέο από ρξεκαη νδνη ηθέο δξαζη εξηόη εη εο

-226.386,40

100.566,16

Θαζαξή (κείσζε)/ αύμεζε ζη α η ακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα

-282.151,60

257.419,71

817.527,43

560.107,72

535.375,83

817.527,43

Ξξνζαξκνγέο ζε Θέξδε / (Εεκηέο)

6.24

Κεη αβνιέο Θεθαιαίνπ θίλεζεο

Αχμεζε / (κείσζε) ππνρξεψζεσλ

Θαηαβιεζέληεο ηφθνη
Θαηαβιεζείο θφξνο εηζνδήκαηνο
Θαζαξέο η ακεηαθέο ξνέο από ιεηη νπξγηθέο δξαζη εξηόη εη εο

Σακεηαθέο ξνέο από επελδπη ηθέο δξαζη εξηόη εη εο
Αγνξέο ελζψκαησλ παγίσλ
Αγνξέο άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
Ξσιήζεηο ελζψκαησλ παγίσλ
Κεξίζκαηα εηζπξαρζέληα
Ρφθνη εηζπξαρζέληεο
Θαζαξέο η ακεηαθέο ξνέο από επελδπη ηθέο δξαζη εξηόη εη εο

Σακεηαθέο ξνέο από ρξεκαη νδνη ηθέο δξαζη εξηόη εη εο

Απνπιεξσκή δαλεηζκνχ

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ζηελ αξρή ηεο ρξήζεο
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ζη ν η έινο η εο ρξήζεο

Νη ζπλεκκέλεο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
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Δ. Δπεμεγεκαηηθέο ζεκεηώζεηο επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ
1. Πιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξεία
1.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο
H εηαηξεία ηδξχζεθε ηελ 15/2/2005 κε έδξα αξρηθά ζην Σαιάλδξη θαη απφ ηελ 9/5/2008 εδξεχεη ζηνλ Γήκν
Ακαξνπζίνπ. Ρελ 11ε Καΐνπ 2005 απέθηεζε ην πηπρίν ηεο Ρξίηεο Ράμεσο ην νπνίν κεηά ηελ επαλάθξηζή
ηνπ ηζρχεη εψο ηελ 15/12/2017. Ζ έδξα ηεο Δηαηξείαο βξίζθεηαη ζην Καξνχζη Αηηηθήο (νδφο Ακαξνπζίνπ
Σαιαλδξίνπ 29, Ρ.Θ. 151 25). Ζ δηάξθεηα ηεο Δηαηξείαο ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο έρεη νξηζζεί γηα 30
ρξφληα.
Ζ ΔΟΓΝΛΔΡ ΑΡΔ ηελ 31.12.2017 θαη 31.12.2016 απαζρνινχζε 1 άηνκν.
Νη Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2017 (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη
ησλ ζπγθξηηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2016) εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ
Ππκβνχιην ηελ 6ε Πεπηεκβξίνπ 2018. 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 ΔΟΓΝΛΔΡ ΑΡΔ πεξηιακβάλεηαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ΑΘΖΛΑ
ΑΡΔ εηζεγκέλεο ζην Σ.Α. Ζ ΑΘΖΛΑ ΑΡΔ έρεη θαηαζηαηηθή έδξα ζηελ Διιάδα θαη ζπκκεηέρεη ζηελ ΔΟΓΝΛΔΡ
ΑΡΔ ηελ 31.12.2017 θαηά 51,5243% (2016 51,5243%) θαη ηελ ελνπνηεί ζηηο δηθέο ηεο ελνπνηεκέλεο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε ηε κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο. Δπηπιένλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο
ΑΘΖΛΑ ΑΡΔ πεξηιακβάλνληαη 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 ηελ 31.12.2017 κε πνζνζηφ 99,16% (2016: 99,16%) 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:
ύλζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
Ζιίαο Θνληνδήκνο, Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π.
Απφζηνινο Κχηηιεο, Αληηπξφεδξνο ηνπ Γ.Π.
Θσλζηαληίλνο Κηηδάιεο, Αληηπξφεδξνο ηνπ Γ.Π.
Γεψξγηνο Αθξηηίδεο, Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο
Γεψξγηνο Ρζνιαθίδεο, Κέινο Γ.Π.
Αλαζηάζηνο Ρζαθαλίθαο, Κέινο Γ.Π.
Πσηήξηνο Αλδξφπνπινο, Κέινο Γ.Π.
Ζ επαλεθινγή ηνπ Γ.Π. έγηλε κε ηελ Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ ηεο 22εο Φεβξνπαξίνπ 2013
κε ηελ νπνία επίζεο παξαηάζεθε θαη ε ζεηεία ηνπ εψο ηελ 22ε Φεβξνπαξίνπ 2018.
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Δπνπηεύνπζα Αξρή: Λνκαξρία Αζελψλ, Αλαηνιηθφο Ρνκέαο – Γηεχζπλζε Α.Δ & Δκπνξίνπ
Αξηζκόο Φνξνινγηθνύ Κεηξώνπ: 999644402
Αξκόδηα Γ.Ο.Τ.: ΦΑΔ ΑΘΖΛΩΛ
Αξηζκόο Κεηξώνπ Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ: 58202/01ΑΡ/Β/0580
ΑΡ.Γ.Δ.ΚΖ: 6315401000
Λνκηθόο ύκβνπινο: Κηραήι Γηακπνπξάλεο
Λόκηκνο Διεγθηήο: Ληθφιανο Ππθάο
Διεγθηηθή Δηαηξεία: Ππλεξγαδφκελνη Νξθσηνί Ινγηζηέο α.ε.ν.ε. (Αξ. κ. ΠΝΔΙ 125)
1.2 Φύζε Γξαζηεξηνηήησλ
Ζ Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζε έλα επξχ θάζκα θαηεγνξηψλ εθηεινχκελσλ ηα νπνία είηε εθηεινχληαη
100% απφ ηελ Δηαηξεία, είηε εθηεινχληαη κέζσ Θνηλνπξαμηψλ.
Νη ζηξαηεγηθνί ηνκείο ζηνπο νπνίνπο δξαζηεξηνπνηείηαη ε ΔΟΓΝΛΔΡ ΑΡΔ είλαη νη εμήο:


Θηίξηα θαη ηερληθά έξγα



δξαπιηθά, ιηκεληθά θαη ειεθηξνινγηθά έξγα



Σσκαηνπξγηθά θαη έξγα Νδνπνηταο



Πήξαγγεο



Πηδεξνδξνκηθά έξγα



Γέθπξεο



Ινηπά ηερληθά έξγα

1.3 Πιεξνθνξίεο επί ησλ Οηθνλνκηθώλ ηεο Θαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α.
Νη Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ηελ 31ε ∆εθεµβξίνπ 2017 πνπ θαιχπηνπλ ηε ρξήζε απφ ηελ 1ε
Ηαλνπαξίνπ 2017 έσο θαη ηελ 31ε ∆εθεµβξίνπ 2017:


Δθαξκφζηεθαλ γηα πξψηε θνξά απφ ηελ πξνεγνχκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν 1/1-31/12/2011, ζε
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 134 ηνπ Λ.2190/1920, κε εκεξνκελία κεηάβαζεο ηελ
1/1/2010. Ζ Δηαηξεία κέρξη ηελ ρξήζε 1/1-31/12/2010 δελ ππνρξενχηαλ ζηελ ζχληαμε θαη
δεκνζίεπζε

ησλ

εηήζησλ

νηθνλνκηθψλ

ηεο

θαηαζηάζεσλ

κε

βάζε

∆ηεζλή

Ξξφηππα

Σξεµαηννηθνλνµηθήο Αλαθνξάο (∆ΞΣΑ) δηφηη δε ζπλέηξεραλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 134 ηνπ
Λ.2190/1920. Ππληάζζνληαλ φκσο νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη ζε ΓΞΣΑ γηα ηνπο
ζθνπνχο ελνπνίεζήο ηεο κε ηε Κεηξηθή Δηαηξεία.


Έρνπλ ζπληαρζεί µε βάζε ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο (going concern) θαη είλαη
ζχµθσλεο µε ηα ∆ηεζλή Ξξφηππα Σξεµαηννηθνλνµηθήο Αλαθνξάο (∆ΞΣΑ) πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ
ηελ Δπηηξνπή ∆ηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ (IASB), θαζψο θαη ησλ δηεξµελεηψλ ηνπο, νη νπνίεο
έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Δξµελείαο Ξξνηχπσλ (I.F.R.I.C.) θαη έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε µέρξη ηελ 31/12/2016.



Έρνπλ ζπληαρζεί µε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο.



Γελ ππήξμαλ αιιαγέο ζηηο βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο, κεζφδνπο θαη εθηηκήζεηο ζε ζρέζε κε ηελ
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πξνεγνχκελε ρξήζε.


Ζ παξνπζίαζε ηεο ρξήζεο 2017 (1/1-31/12/2017) πεξηιακβάλεη θαη ηελ αλαινγηθή ελνπνίεζε ησλ
θνλδπιίσλ ησλ ζπκκεηνρψλ ηεο εηαηξείαο (θνηλνπξαμίεο). Αληίζηνηρε είλαη θαη ε παξνπζίαζε ησλ
ζπγθξηηηθψλ θνλδπιίσληεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο 2016 (1/1-31/12/2016).



Ρν ιεηηνπξγηθφ λφµηζµα ηεο Δηαηξείαο, δειαδή ην λφµηζµα ηνπ πξσηεχνληνο νηθνλνµηθνχ
πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε Δηαηξεία είλαη ην Δπξψ. Όια ηα πνζά παξνπζηάδνληαη
ζε επξψ εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. Ξξέπεη λα ζεµεησζεί φηη ηα πξφζζεηα ζηνηρεία θαη
πιεξνθνξίεο πνπ δεκνζηεχνληαη ζηνλ ηχπν (ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο) είλαη ζε επξψ θαη
ιφγσ ζηξνγγπινπνηήζεσλ, ηα πξαγµαηηθά αζξνίζµαηα ησλ πνζψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο
ζπλνπηηθέο νηθνλνµηθέο θαηαζηάζεηο, ελδέρεηαη λα µελ είλαη αθξηβψο ίζα µε ηα αζξνίζµαηα πνπ
παξνπζηάδνληαη ζηηο παξνχζεο νηθνλνµηθέο θαηαζηάζεηο.



Πηελ Δηαηξεία κέρξη θαη ζήκεξα δελ έρεη επέιζεη δηαθνπή εθκεηάιιεπζεο/δξαζηεξηφηεηαο.



Έρνπλ εγθξηζεί νκφθσλα απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο ηελ 24 Απξηιίνπ 2017
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ θαηάζηαζεσλ ηεο ζπγθξηηηθήο ρξήζεο). Πχκθσλα κε
ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία δελ επηηξέπνληαη πξνζζήθεο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κεηά ηελ
έγθξηζε ηνπο.
Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο πεξηιακβάλνληαη κε ηε κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο
ζηηο ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο ηεο J&P ΑΒΑΜ ΑΔ (ζπκκεηνρή κέζσ ηεο ΑΘΖΛΑ ΑΡΔ), πνπ έρεη
έδξα ζηελ Διιάδα.
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2. Πιαίζην 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).
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 3.2.
1.

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

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη ην Δπξψ, δειαδή ην λφκηζκα

ηνπ

πξσηεχνληνο 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.
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3. Αιιαγέο ζε ινγηζηηθέο αξρέο
3.1 Λέα πξόηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηύπσλ θαη δηεξκελείεο: Ππγθεθξηκέλα λέα πξφηππα,
ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί, ηα νπνία είλαη ππνρξεσηηθά γηα ινγηζηηθέο
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ρξήζεο ή κεηαγελέζηεξα. Ζ εθηίκεζε ηεο Δηαηξείαο
ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ λέσλ πξνηχπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηεξκελεηψλ
παξαηίζεηαη παξαθάησ.
Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά γηα ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ρξήζε
ΓΙΠ 19 Αλαζεσξεκέλν (Σξνπνπνίεζε) «Παξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο»
Ζ πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζε εηζθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ κεξψλ ζηα
πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ θαη απινπνηεί ηελ ινγηζηηθνπνίεζε ησλ εηζθνξψλ φηαλ είλαη
αλεμάξηεηεο ηνπ αξηζκνχ ησλ εηψλ πνπ παξέρεηαη ε εξγαζία, γηα παξάδεηγκα, εηζθνξέο εξγαδνκέλσλ πνπ
ππνινγίδνληαη βάζε ελφο ζηαζεξνχ πνζνζηνχ ηνπ κηζζνχ.
ΓΠΥΑ 11 (Σξνπνπνίεζε) «Από θνηλνύ πκθσλίεο»
Απηή ε ηξνπνπνίεζε απαηηεί απφ έλαλ επελδπηή λα εθαξκφζεη ηελ κέζνδν ηεο εμαγνξάο φηαλ απνθηά
ζπκκεηνρή ζε κία απφ θνηλνχ δξαζηεξηφηεηα ε νπνία απνηειεί κία „επηρείξεζε‟.
ΓΙΠ 16 θαη ΓΙΠ 38 (Σξνπνπνηήζεηο) «Γηεπθξίληζε ησλ Δπηηξεπηώλ Κεζόδσλ Απόζβεζεο»
Απηή ε ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ε ρξήζε κεζφδσλ βαζηζκέλσλ ζηα έζνδα δελ είλαη θαηάιιειεο γηα ηνλ
ππνινγηζκφ ησλ απνζβέζεσλ ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη επίζεο δηεπθξηλίδεη πσο ηα έζνδα δελ
ζεσξνχληαη θαηάιιειε βάζε επηκέηξεζεο ηεο αλάισζεο ησλ νηθνλνκηθψλ νθειψλ πνπ ελζσκαηψλνληαη ζε
έλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν.
ΓΙΠ 16 θαη ΓΙΠ 41 (Σξνπνπνηήζεηο) «Γεσξγία: Γηαξθείο θπηείεο»
Απηέο νη ηξνπνπνηήζεηο αιιάδνπλ ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά ησλ δηαξθψλ θπηεηψλ, φπσο ηα ακπέιηα
θαη ηα δέληξα πνπ παξάγνπλ θξνχηα. Νη δηαξθείο θπηείεο πξέπεη λα ινγηζηηθνπνηνχληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν
φπσο ηα ηδηνθαηαζθεπαζκέλα ελζψκαηα πάγηα. Ππλεπψο, νη ηξνπνπνηήζεηο ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο δηαξθείο
θπηείεο ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΙΞ 16, αληί ηνπ ΓΙΞ 41. Ζ παξαγσγή πνπ αλαπηχζζεηαη ζηηο δηαξθείο
θπηείεο παξακέλεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΙΞ 41.
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ΓΙΠ 27 (Σξνπνπνίεζε) «Αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο»
Απηή ε ηξνπνπνίεζε επηηξέπεη ζηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο
πξνθεηκέλνπ λα ινγηζηηθνπνηήζνπλ ηηο επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο, θνηλνπξαμίεο θαη ζπγγελείο ζηηο αηνκηθέο
ηνπο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη επίζεο μεθαζαξίδεη ηνλ νξηζκφ ησλ αηνκηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
ΓΙΠ 1 (Σξνπνπνηήζεηο) “Γλσζηνπνηήζεηο”
Νη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ ηηο νδεγίεο ηνπ ΓΙΞ 1 ζρεηηθά κε ηηο έλλνηεο ηεο ζεκαληηθφηεηαο θαη ηεο
ζπγθέληξσζεο, ηελ παξνπζίαζε ησλ κεξηθψλ αζξνηζκάησλ, ηελ δνκή ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη
ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ.
ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 12 θαη ΓΙΠ 28 (Σξνπνπνηήζεηο) “Δηαηξείεο επελδύζεσλ: Δθαξκνγή ηεο
απαιιαγήο από ηελ ππνρξέσζε ελνπνίεζεο”
Νη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο απαιιαγήο ησλ εηαηξεηψλ επελδχζεσλ θαη ησλ
ζπγαηξηθψλ ηνπο απφ ηελ ππνρξέσζε ελνπνίεζεο.
Δηήζηεο Βειηηώζεηο ζε ΓΠΥΑ 2012
Νη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζε νξηζκέλα ΓΞΣΑ
σο επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ θχθινπ 2010-12 ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ
ΠΓΙΞ.
ΓΞΣΑ 2 «Ξαξνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ»
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηνλ νξηζκφ ηεο „πξνυπφζεζεο θαηνρχξσζεο‟ θαη νξίδεη δηαθξηηά ηνλ „φξν
απφδνζεο‟ θαη ηνλ „φξν ππεξεζίαο‟.
ΓΞΣΑ 3 «Ππλελψζεηο επηρεηξήζεσλ»
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο ε ππνρξέσζε γηα ελδερφκελν ηίκεκα ην νπνίν πιεξνί ηνλ νξηζκφ ηνπ
ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ ηαμηλνκείηαη σο ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε ή σο ζηνηρείν ηεο
θαζαξήο ζέζεο βάζε ησλ νξηζκψλ ηνπ ΓΙΞ 32 «Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Ξαξνπζίαζε». Δπίζεο
δηεπθξηλίδεη πσο θάζε ελδερφκελν ηίκεκα, ρξεκαηννηθνλνκηθφ θαη κε ρξεκαηννηθνλνκηθφ, πνπ δελ είλαη
ζηνηρείν ηεο θαζαξήο ζέζεο επηκεηξάηαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ.
ΓΞΣΑ 8 «Ιεηηνπξγηθνί ηνκείο»
Ζ ηξνπνπνίεζε απαηηεί ηε γλσζηνπνίεζε ησλ εθηηκήζεσλ ηεο δηνίθεζεο φζνλ αθνξά ηελ ζπλάζξνηζε
ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ.
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ΓΞΣΑ 13 «Δπηκέηξεζε εχινγεο αμίαο»
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ην πξφηππν δελ απνθιείεη ηε δπλαηφηεηα ηεο επηκέηξεζεο
βξαρππξφζεζκσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζηα πνζά ησλ ηηκνινγίσλ ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ε
επίπησζε ηεο πξνεμφθιεζεο είλαη αζήκαληε.
ΓΙΞ 16 «Δλζψκαηα πάγηα» θαη ΓΙΞ 38 «Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία»
Θαη ηα δχν πξφηππα ηξνπνπνηήζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηληζηεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν
αληηκεησπίδνληαη ε πξν απνζβέζεσλ ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη νη ζπζζσξεπκέλεο
απνζβέζεηο φηαλ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα αθνινπζεί ηε κέζνδν ηεο αλαπξνζαξκνγήο.
ΓΙΞ 24 «Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ»
Ρν πξφηππν ηξνπνπνηήζεθε πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιάβεη σο ζπλδεδεκέλν κέξνο κία εηαηξεία πνπ
παξέρεη ππεξεζίεο βαζηθνχ δηνηθεηηθνχ ζηειέρνπο ζηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα ή ζηελ κεηξηθή εηαηξεία ηεο
νηθνλνκηθήο νληφηεηαο.
Δηήζηεο βειηηώζεηο ζε ΓΠΥΑ 2014
Νη ηξνπνπνηήζεηο πνπ παξαηίζεληαη παξαθάησ πεξηγξάθνπλ ηηο βαζηθέο αιιαγέο ζε ηέζζεξα ΓΞΣΑ.
ΓΞΣΑ 5 «Κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαθξαηνχκελα πξνο πψιεζε θαη δηαθνπείζεο
δξαζηεξηφηεηεο»
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο φηαλ έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρεία (ή νκάδα ζηνηρείσλ) αλαηαμηλνκείηαη απφ
«δηαθξαηνχκελν πξνο πψιεζε» ζε «δηαθξαηνχκελν πξνο δηαλνκή», ή ην αληίζεην, απηφ δελ απνηειεί
αιιαγή ζην ζρέδην γηα πψιεζε ή δηαλνκή θαη δελ πξέπεη λα ινγηζηηθνπνηείηαη ζαλ αιιαγή.
ΓΞΣΑ 7 «Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο»
Ζ ηξνπνπνίεζε πξνζζέηεη ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζεη ηε δηνίθεζε λα πξνζδηνξίζεη
εάλ νη φξνη κίαο ζπκθσλίαο γηα εμππεξέηεζε ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ην νπνίν
έρεη κεηαβηβαζηεί ζπληζηνχλ ζπλερηδφκελε αλάκεημε θαη δηεπθξηλίδεη πσο νη επηπξφζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο
πνπ

απαηηνχληαη

βάζεη

ηεο

ηξνπνπνίεζεο

ηνπ

ΓΞΣΑ

7

«Γλσζηνπνηήζεηο

–

Ππκςεθηζκφο

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ» δελ απαηηνχληαη γηα φιεο ηηο ελδηάκεζεο
πεξηφδνπο, εθηφο εάλ απαηηείηαη απφ ην ΓΙΞ 34.
ΓΙΞ 19 «Ξαξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο»
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Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο, φηαλ πξνζδηνξίδεηαη ην επηηφθην πξνεμφθιεζεο γηα ηηο ππνρξεψζεηο
παξνρψλ πξνζσπηθνχ κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία, ην ζεκαληηθφ είλαη ην λφκηζκα ζην νπνίν
παξνπζηάδνληαη νη ππνρξεψζεηο θαη φρη ε ρψξα ζηελ νπνία απηέο πξνθχπηνπλ.
ΓΙΞ 34 «Δλδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά»
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηελ έλλνηα ηνπ «πιεξνθφξεζε πνπ γλσζηνπνηείηαη νπνπδήπνηε αιινχ ζηελ
ελδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά» πνπ αλαθέξεηαη ζην πξφηππν.
Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά γηα κεηαγελέζηεξεο πεξηόδνπο
ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα» θαη κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 9 θαη ΓΠΥΑ 7
(εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018)
Ρν ΓΞΣΑ 9 αληηθαζηζηά ηηο πξφλνηεο ηνπ ΓΙΞ 39 πνπ αθνξνχλ ζηελ ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη ζπκπεξηιακβάλεη
επίζεο έλα κνληέιν αλακελφκελσλ πηζησηηθψλ δεκηψλ ην νπνίν αληηθαζηζηά ην κνληέιν ησλ
πξαγκαηνπνηεκέλσλ πηζησηηθψλ δεκηψλ πνπ εθαξκφδεηαη ζήκεξα. Ρν ΓΞΣΑ 9 θαζηεξψλεη κία πξνζέγγηζε
ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο βαζηδφκελε ζε αξρέο θαη αληηκεησπίδεη αζπλέπεηεο θαη αδπλακίεο ζην ηξέρσλ
κνληέιν ηνπ ΓΙΞ 39. Ν Όκηινο βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ ΓΞΣΑ 9 ζηηο
νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο.
ΓΠΥΑ 15 «Έζνδα από πκβόιαηα κε Πειάηεο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ
μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018)
Ρν ΓΞΣΑ 15 εθδφζεθε ηνλ Κάην ηνπ 2014. Πθνπφο ηνπ πξνηχπνπ είλαη λα παξέρεη έλα εληαίν, θαηαλνεηφ
κνληέιν αλαγλψξηζεο ησλ εζφδσλ απφ φια ηα ζπκβφιαηα κε πειάηεο ψζηε λα βειηηψζεη ηε ζπγθξηζηκφηεηα
κεηαμχ εηαηξεηψλ ηνπ ίδηνπ θιάδνπ, δηαθνξεηηθψλ θιάδσλ θαη δηαθνξεηηθψλ θεθαιαηαγνξψλ. Ξεξηιακβάλεη
ηηο αξρέο πνπ πξέπεη λα εθαξκφζεη κία νηθνλνκηθή νληφηεηα γηα λα πξνζδηνξίζεη ηελ επηκέηξεζε ησλ
εζφδσλ θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο αλαγλψξηζήο ηνπο. Ζ βαζηθή αξρή είλαη φηη κία νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα
αλαγλσξίζεη ηα έζνδα κε ηξφπν πνπ λα απεηθνλίδεη ηε κεηαβίβαζε ησλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ ζηνπο πειάηεο
ζην πνζφ ην νπνίν αλακέλεη λα δηθαηνχηαη ζε αληάιιαγκα γηα απηά ηα αγαζά ή ηηο ππεξεζίεο. Ν Όκηινο
βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ ΓΞΣΑ 15 ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο.
ΓΠΥΑ 16 «Κηζζώζεηο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1
Ηαλνπαξίνπ 2019
Ρν ΓΞΣΑ 16 εθδφζεθε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2016 θαη αληηθαζηζηά ην ΓΙΞ 17. Πθνπφο ηνπ πξνηχπνπ είλαη λα
εμαζθαιίζεη φηη νη κηζζσηέο θαη νη εθκηζζσηέο παξέρνπλ ρξήζηκε πιεξνθφξεζε πνπ παξνπζηάδεη εχινγα
ηελ νπζία ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ αθνξνχλ κηζζψζεηο. Ρν ΓΞΣΑ 16 εηζάγεη έλα εληαίν κνληέιν γηα ην
ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ απφ ηελ πιεπξά ηνπ κηζζσηή, ην νπνίν απαηηεί ν κηζζσηήο λα αλαγλσξίδεη πεξηνπζηαθά
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ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο γηα φιεο ηηο ζπκβάζεηο κηζζψζεσλ κε δηάξθεηα άλσ ησλ 12 κελψλ, εθηφο εάλ ην
ππνθείκελν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν είλαη κε ζεκαληηθήο αμίαο. Πρεηηθά κε ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ απφ ηελ
πιεπξά ηνπ εθκηζζσηή, ην ΓΞΣΑ 16 ελζσκαηψλεη νπζηαζηηθά ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΓΙΞ 17. Δπνκέλσο, ν
εθκηζζσηήο ζπλερίδεη λα θαηεγνξηνπνηεί ηηο ζπκβάζεηο κηζζψζεσλ ζε ιεηηνπξγηθέο θαη ρξεκαηνδνηηθέο
κηζζψζεηο, θαη λα αθνινπζεί δηαθνξεηηθφ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα θάζε ηχπν ζχκβαζεο. Ν Όκηινο βξίζθεηαη
ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ ΓΞΣΑ 16 ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. Ρν πξφηππν δελ
έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
ΓΙΠ 12 (Σξνπνπνηήζεηο) “Αλαγλώξηζε αλαβαιιόκελσλ θνξνινγηθώλ απαηηήζεσλ ζε κε
πξαγκαηνπνηεζείζεο δεκηέο” (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά
ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2017)
Νη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ζρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε αλαβαιιφκελσλ
θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ ζε κε πξαγκαηνπνηεζείζεο δεκηέο πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ δάλεηα πνπ
επηκεηξψληαη ζηελ εχινγε αμία. Νη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
ΓΙΠ 7 (Σξνπνπνηήζεηο) “Γλσζηνπνηήζεηο” (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ
μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2017)
Νη ηξνπνπνηήζεηο εηζάγνπλ ππνρξεσηηθέο γλσζηνπνηήζεηο πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα αμηνινγήζνπλ ηηο κεηαβνιέο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ
ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Νη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
ΓΠΥΑ 2 (Σξνπνπνηήζεηο) “Σαμηλόκεζε θαη επηκέηξεζε ζπλαιιαγώλ πνπ αθνξνύλ παξνρέο πνπ
εμαξηώληαη από ηελ αμία ησλ κεηνρώλ” (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ
ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2018)
Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηελ βάζε επηκέηξεζεο φζνλ αθνξά παξνρέο πνπ
εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ θαη δηαθαλνλίδνληαη ζε κεηξεηά θαη ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ζρεηηθά κε
ηξνπνπνηήζεηο ζε φξνπο πνπ κεηαβάιινπλ κία παξνρή πνπ δηαθαλνλίδεηαη ζε κεηξεηά ζε παξνρή πνπ
δηαθαλνλίδεηαη ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο. Δπηπιένλ εηζάγνπλ κία εμαίξεζε φζνλ αθνξά ηηο αξρέο ηνπ ΓΞΣΑ
2 κε βάζε ηελ νπνία κία παξνρή ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη ζαλ λα επξφθεηην λα δηαθαλνληζηεί εμ
νινθιήξνπ ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο, ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ν εξγνδφηεο ππνρξενχηαη λα παξαθξαηά έλα
πνζφ πξνο θάιπςε ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ παξνρέο πνπ
εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ θαη λα ην απνδίδεη ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο. Νη ηξνπνπνηήζεηο δελ
έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
ΓΠΥΑ 4 (Σξνπνπνηήζεηο) “Δθαξκνγή ηνπ ΓΠΥΑ 9 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ζην ΓΠΥΑ 4
Αζθαιηζηήξηα ζπκβόιαηα” (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ
1ε Ηαλνπαξίνπ 2018)
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Νη ηξνπνπνηήζεηο εηζάγνπλ δχν πξνζεγγίζεηο. Ρν ηξνπνπνηεκέλν πξφηππν ζα α) παξέρεη ηελ επηινγή ζε
φιεο ηηο νληφηεηεο πνπ εθδίδνπλ αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα λα αλαγλσξίδνπλ ζηα ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα
θαη φρη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ηηο ηπρφλ απνθιίζεηο πνπ ζα πξνθχςνπλ ιφγσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ
ΓΞΣΑ 9 πξηλ ηελ έθδνζε ηνπ λένπ πξνηχπνπ γηα ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα, θαη β) παξέρεη ζηηο
νληφηεηεο, νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ νπνίσλ αθνξνχλ θπξίσο ηνλ θιάδν ησλ αζθαιίζεσλ, ηελ επηινγή γηα
πξνζσξηλή απαιιαγή απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ΓΞΣΑ 9 έσο ην 2021. Νη νληφηεηεο νη νπνίεο ζα αλαβάινπλ
ηελ εθαξκνγή ηνπ ΓΞΣΑ 9, ζα ζπλερίζνπλ λα εθαξκφδνπλ ην ππάξρνλ πξφηππν ΓΙΞ 39 γηα ηα
ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα. Νη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
ΓΙΠ 40 (Σξνπνπνηήζεηο) “Κεηαθνξέο επελδπηηθώλ αθηλήησλ” (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018)
Νη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ φηη πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κεηαθνξά πξνο ή απφ ηα
επελδπηηθά αθίλεηα ζα πξέπεη λα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί αιιαγή ζηε ρξήζε. Ξξνθεηκέλνπ λα ζεσξεζεί φηη
έρεη επέιζεη αιιαγή ζηελ ρξήζε ελφο αθηλήηνπ, ζα πξέπεη λα αμηνινγεζεί θαηά πφζν ην αθίλεην πιεξνί ηνλ
νξηζκφ θαη ε αιιαγή ζηε ρξήζε λα κπνξεί λα ηεθκεξησζεί. Νη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε
απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Π 22 “πλαιιαγέο ζε μέλν λόκηζκα θαη πξνθαηαβνιέο” (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο
ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018)
Ζ Γηεξκελεία παξέρεη θαζνδήγεζε ζρεηηθά κε πσο πξνζδηνξίδεηαη ε εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο φηαλ
εθαξκφδεηαη ην πξφηππν πνπ αθνξά ηηο ζπλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα, ΓΙΞ 21. Ζ Γηεξκελεία έρεη εθαξκνγή
φηαλ κία νληφηεηα είηε θαηαβάιεη, είηε εηζπξάηηεη πξνθαηαβνιηθά ηίκεκα γηα ζπκβάζεηο πνπ εθθξάδνληαη ζε
μέλν λφκηζκα. Ζ Γηεξκελεία δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Δηήζηεο βειηηώζεηο ζε ΓΠΥΑ 2014 (Θύθινο 2014 – 2016) (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2017)
Νη ηξνπνπνηήζεηο πνπ παξαηίζεληαη παξαθάησ πεξηγξάθνπλ ηηο βαζηθέο αιιαγέο ζε δχν ΓΞΣΑ. Νη
ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
ΓΞΣΑ 12 “Γλσζηνπνίεζε ζπκκεηνρήο ζε άιιεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο”
H ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ην φηη ε ππνρξέσζε γηα παξνρή ησλ γλσζηνπνηήζεσλ
ηνπ ΓΞΣΑ 12 έρεη εθαξκνγή ζε ζπκκεηνρέο ζε νληφηεηεο πνπ έρνπλ θαηεγνξηνπνηεζεί σο
δηαθξαηνχκελεο πξνο πψιεζε, εθηφο ηεο ππνρξέσζεο γηα παξνρή ζπλνπηηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο
πιεξνθφξεζεο.
ΓΙΞ 28 “Ππκκεηνρέο ζε ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο”
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Νη ηξνπνπνηήζεηο παξέρνπλ δηεπθξηλήζεηο σο πξνο ην φηη φηαλ νη νξγαληζκνί δηαρείξηζεο επελδχζεσλ
θεθαιαίσλ, ηα ακνηβαία θεθάιαηα, θαη νληφηεηεο κε παξφκνηεο δξαζηεξηφηεηεο εθαξκφδνπλ ηελ επηινγή
λα επηκεηξνχλ ηηο ζπκκεηνρέο ζε ζπγγελείο ή θνηλνπξαμίεο ζε εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ, απηή ε
επηινγή ζα πξέπεη λα γίλεη μερσξηζηά γηα θάζε ζπγγελή ή θνηλνπξαμία θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε.

3.2 εκαληηθέο 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.
3.2.1 Θξίζεηο
Θαηά ηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ ε δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο 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 ζα εμεηάδεη εάλ πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα πνπ νξίδεη ην ΓΙΞ 39 θαη ζπγθεθξηκέλα αλ έρεη ηελ
πξφζεζε θαη ηελ ηθαλφηεηα λα ηηο θξαηήζεη έσο ηε ιήμε ηνπο. Θα γίλεηαη θαηεγνξηνπνίεζε ησλ επελδχζεσλ
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 ζα θαηεγνξηνπνηνχληαη σο
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απνηηκψκελεο

ζηελ

εχινγε

αμία

κέζσ

ησλ

ζπλνιηθψλ

εζφδσλ.

Όιεο

νη

ινηπέο

επελδχζεηο

θαηεγνξηνπνηνχληαη σο δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε. Ζ εηαηξεία δελ θαηέρεη κεηνρέο άιισλ εηαηξεηψλ εψο ηελ
31/12/2016.



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. Ζ εηαηξεία ηελ 31/12/2016 δελ έρεη ζπλάςεη ηέηνηνπ είδνπο ζπκβάζεηο.


Έιεγρνη απνκείσζεο ζπκκεηνρώλ

Ζ Δηαηξεία 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). Ζ εηαηξεία δελ θαηέρεη κεηνρέο άιισλ εηαηξεηψλ εψο ηελ 31/12/2016.

3.2.2 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 ηεο Δηαηξείαο 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. Ζ Δηαηξεία αμηνινγεί ηέηνηεο
εθηηκήζεηο ζε ζπλερή βάζε, βαζηδφκελε ζηα απνηειέζκαηα ηνπ παξειζφληνο θαη ζηελ εκπεηξία, ζε
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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.


Δθηηκώκελε απνκείσζε ππεξαμίαο

Ζ Δηαηξεία 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.
Ζ Δηαηξεία 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

Ζ Δηαηξεία 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.



Ωθέιηκεο δσέο απνζβέζηκσλ ζηνηρείσλ

Ζ Δηαηξεία απνηηκά ηα αθίλεηά ηεο 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
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ζα πξνθαιέζεη αιιαγέο θαη ζηα πνζά ησλ απνζβέζεσλ πνπ ζα επηβαξχλνπλ θαη ηα αληίζηνηρα
απνηειέζκαηα ησλ αληίζηνηρσλ ρξήζεσλ.


Πξνβιέςεηο

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 ηεο
εηαηξείαο 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 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. Ζ Δηαηξεία
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

Ζ 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. Ζ Δηαηξεία, βαζηδφκελε ζε εθηηκήζεηο ηνπ θαηά πφζν ζα νθείινληαη
επηπιένλ θφξνη αλαγλσξίδεη ππνρξεψζεηο γηα αλακελφκελα ζέκαηα θνξνινγηθνχ ειέγρνπ.
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Δλδερόκελα γεγνλόηα

Ζ εηαηξεία εκπιέθεηαη ζε δηεθδίθεζε απνδεκίσζεο κέζσ ηεο Θνηλνπξαμίαο Θ/Μ Γ.ΠΗΟΓΑΟΖΠ & ΠΗΑ ΝΔ ΔΟΓΝΛΔΡ ΑΡΔ. Ζ εθηίκεζε είλαη φηη δελ ζα ππάξμεη ππνρξέσζε, δηφηη νη απαηηήζεηο ηνπ αληηδίθνπ έλαληη ηεο
ΔΟΓΝΛΔΡ ΑΡΔ είλαη πνιχ κηθξφηεξεο απφ ηηο απαηηήζεηο ηεο εηαηξείαο. Ππλεπψο, δελ πξνθχπηεη ιφγνο γηα
δεκηνπξγία πξφβιεςεο.



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.
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4. ύλνςε ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ
Νη ζεκαληηθέο ινγηζηηθέο αξρέο, βάζεη ησλ νπνίσλ ζπληάζζνληαη νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη
ηηο νπνίεο ζπζηεκαηηθά εθαξκφδεη ε Δηαηξεία ζπλνςίδνληαη παξαθάησ.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φπσο αλαθέξζεθε αλαιπηηθφηεξα αλσηέξσ ζηελ παξάγξαθν 3.2 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 πκκεηνρή ζε θνηλνπξαμίεο
Δίλαη νη ζπκβαηηθνί δηαθαλνληζκνί, ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο δχν ή πεξηζζφηεξα κέξε αλαιακβάλνπλ κηα
νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ ππφθεηηαη ζε απφ θνηλνχ έιεγρν.
Απφ θνηλνχ έιεγρνο είλαη ε ζπκβαηηθά θαηαλεκεζείζα θαηαλνκή ηνπ ειέγρνπ πάλσ ζε κηα επηρείξεζε,
δειαδή ηεο δπλαηφηεηαο λα θαηεπζχλεηαη ε νηθνλνκηθή θαη επηρεηξεκαηηθή πνιηηηθή κηαο επηρείξεζεο, νχησο
ψζηε λα ιακβάλνληαη απφ θνηλνχ νθέιε απφ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο.
Ζ Δηαηξεία ζηηο δηθέο ηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζηε ρξήζε 2017 (1/1-31/12/2017) έρεη πξνβεί ζε
αλαινγηθή ελνπνηήζε ησλ θνλδπιίσλ ηεο Θαηάζηαζεο Σξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο θαη ηεο Θαηάζηαζεο
Ππλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο. Αληίζηνηρα γηα ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε 2016 (1/1-31/12/2016) έρεη πξνζαξκφζεη
θαη ηα αληίζηνηρα θνλδχιηα. Πχκθσλα κε ηε κέζνδν απηή, ην κεξίδην ηνπ θνηλνπξαθηνχληνο ζηα ζηνηρεία
ηνπ ελεξγεηηθνχ, ζηηο ππνρξεψζεηο, ζηα έζνδα θαη ζηα έμνδα ηεο θνηλνπξαμίαο πξνζηίζεηαη γξακκή πξνο
γξακκή κε ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ θνηλνπξαθηνχληνο.
Ν ζπκβαηηθφο δηαθαλνληζκφο επηβάιιεη ηνλ απφ θνηλνχ έιεγρν πάλσ ζηελ θνηλνπξαμία θαη επνκέλσο,
θαλέλαο απφ ηνπο θνηλνπξαθηνχληεο δελ κπνξεί λα ειέγρεη ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο θνηλνπξαμίαο απφ κφλνο
ηνπ. Ρν γεγνλφο απηφ απνηειεί θαη ηελ νπζία ηεο θνηλνπξαμίαο. Ν ζπκβαηηθφο δηαθαλνληζκφο πξνζδηνξίδεη
εάλ ε ιήςε θάπνησλ απνθάζεσλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο θνηλνπξαμίαο, ρξεηάδεηαη ηε ζπλαίλεζε
φισλ ησλ κεξψλ ηεο θνηλνπξαμίαο ή κηαο ζπγθεθξηκέλεο πιεηνςεθίαο.
Πην ζπκβαηηθφ δηαθαλνληζκφ κπνξεί λα θαηνλνκάδεηαη πνηνο ζα είλαη ν δηαρεηξηζηήο ηεο θνηλνπξαμίαο. Ν
δηαρεηξηζηήο δελ ειέγρεη ηελ θνηλνπξαμία, αιιά ελεξγεί κέζα ζην πιαίζην ηεο νηθνλνκηθήο θαη
επηρεηξεκαηηθήο πνιηηηθήο πνπ έρεη ζπκθσλεζεί απφ ηνπο θνηλνπξαθηνχληεο.
Πηελ πεξίπησζε πνπ ε επελδχηξηα επηρείξεζε πσιεί ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ζηελ θνηλνπξαμία, ζα
αλαγλσξίδεη κφλν ην θέξδνο ή ηε δεκηά απφ ηε ζπλαιιαγή πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζπκκεηνρή ησλ ινηπψλ
κειψλ.
Αληίζεηα, εάλ ε επελδχηξηα επηρείξεζε αγνξάδεη ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ απφ ηελ θνηλνπξαμία, δελ ζα
αλαγλσξίζεη ην κεξίδην ηεο ζην θέξδνο ή ζηε δεκηά έσο φηνπ πσιήζεη ζε ηξίηνπο ην ζηνηρείν ηνπ
ελεξγεηηθνχ. Πηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ελδείμεηο δεκηψλ ιφγσ κείσζεο ηεο αμίαο ησλ απνθηεζέλησλ
απφ ηελ θνηλνπξαμία ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, ηφηε νπνηαδήπνηε δεκηά ζα αλαγλσξίδεηαη ζην ζχλνιν ηεο.
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Γηεηαηξηθά ππφινηπα ηεο επελδχηξηαο κε ηελ θνηλνπξαμία δηαγξάθνληαη, απαιείθνληαο θαηά ην κεξίδην ηεο
επελδχηξηαο επηρείξεζεο ηα ππφινηπα ηεο θνηλνπξαμίαο.

4.2 Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο
Ρν ζχλνιν ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ κε εμαίξεζε ην νηθφπεδν, 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 φηη ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ επεξεαδφκελσλ ζηνηρείσλ. Νιεο νη
άιιεο δαπάλεο επηζθεπψλ θαη ζπληεξήζεσλ θαηαρσξνχληαη ζηα έμνδα φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη.
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

8-20 έηε

-

Κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο

4-12 έηε

-

Κεηαθνξηθά κέζα

6-9 έηε

-

Ινηπφο εμνπιηζκφο

4-10 έηε

Νη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ππφθεηληαη ζε επαλεμέηαζε ζε θάζε
εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. Όηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ππεξβαίλνπλ ηελ
αλαθηήζηκε αμία ηνπο, ε δηαθνξά (απνκείσζε) θαηαρσξείηαη άκεζα σο έμνδν ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ
εηζνδήκαηνο.
Θαηά ηελ πψιεζε ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ ηηκήκαηνο πνπ ιακβάλεηαη θαη ηεο
ινγηζηηθήο ηνπο αμίαο θαηαρσξνχληαη σο θέξδε ή δεκίεο ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο.
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.
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4.3 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 5 ρξφληα.
4.4 Απνκείσζε Αμίαο Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ
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 ιφγσ 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.
4.5 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 ηεο Δηαηξείαο 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.
4.6 Υξεκαηννηθνλνκηθά Δξγαιεία
Ρα βαζηθά ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία ηεο εηαηξείαο είλαη ηα κεηξεηά, νη ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο, νη
βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο θαη ηα δάλεηα ηξαπεδψλ. Γεδνκέλεο ηεο βξαρππξφζεζκεο
θχζεσο ησλ εξγαιείσλ απηψλ, ε Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο πηζηεχεη φηη ε εχινγε αμία ηνπο νπζηαζηηθά
ηαπηίδεηαη κε ηελ αμία ζηελ νπνία απεηθνλίδνληαη ζηα ινγηζηηθά βηβιία ηεο εηαηξείαο.
4.7 Απνζέκαηα
Ρελ εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο, ηα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηε ρακειφηεξε
ηηκή κεηαμχ ηνπ θφζηνπο θηήζεσο (κέζν ζηαζκηθφ θφζηνο) θαη ηεο θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. Ζ
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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.
4.8 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
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.
4.9 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ
Ρα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά θαη ηηο θαηαζέζεηο φςεσο.
4.10 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. Νη ζσξεπκέλεο δεκηέο πεξηιακβάλνπλ ηα ηξέρνληα απνηειέζκαηα θαη απηά
πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ φπσο γλσζηνπνηνχληαη ζηα απνηειέζκαηα.
4.11 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
ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, 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.
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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.
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
ρξεκαηννηθνλνκηθήο 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 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.
4.12 Παξνρέο ζην πξνζσπηθό
Βξαρππξφζεζκεο 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.
Παξνρέο 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
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δεδνπιεπκέλν θφζηνο ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηελ πεξίνδν πνπ
αθνξά.
Πξόγξακκα 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.
Πξόγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ: Ζ ππνρξέσζε πνπ θαηαρσξείηαη ζηελ θαηάζηαζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο 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.
Παξνρέο ηεξκαηηζκνύ ηεο απαζρόιεζεο: Νη παξνρέο ιφγσ ιήμεο ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο
θαηαβάιινληαη φηαλ νη εξγαδφκελνη απνρσξνχλ πξηλ ηελ εκεξνκελία ζπληαμηνδφηεζεο. Ζ Δηαηξεία 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 ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο
ρξεκαηννηθνλνκηθήο 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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4.13 Θξαηηθέο Δπηρνξεγήζεηο
Ζ εηαηξεία 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. Ζ Δηαηξεία κέρξη ηελ 31/12/2016 δελ
έρεη ιάβεη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο.
4.14 Πξνβιέςεηο
Ξξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε Δηαηξεία 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

ρξεκαηννηθνλνκηθήο

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.
Ζ Δηαηξεία δηεθδηθεί απνδεκίσζε ε νπνία ζα εθδηθαζζεί ην 2017 θαη ην απνηέιεζκά ηεο δελ ζα επεξεάζεη
νπζησδψο ηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο.
4.15 Σξαπεδηθόο 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.
4.16 Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο
Νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο, εθηφο απφ ηα ηξαπεδηθά δάλεηα, πεξηιακβάλνπλ, εκπνξηθέο θαη ινηπέο
ππνρξεψζεηο. 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

ΔΟΓΝΛΔΡ Α.Ρ.Δ.: Ακαξνπζίνπ –Σαιαλδξίνπ 29, 151 25 Καξνχζη, Διιάδα, Ρει.:+30 210 6375880

47

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε Υξήζεο 2017

εζφδσλ. Νη εκπνξηθέο ππνρξεψζεηο παξαθνινπζνχληαη ζπλήζσο ζηα νλνκαζηηθά ηνπο πνζά (εθηφο θαη αλ ε
επίδξαζε ηεο δηαρξνληθήο αμίαο ηνπ ρξήκαηνο είλαη ζεκαληηθή).
4.17 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. Ζ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ
γίλεηαη σο εμήο:
- Θαηαζθεπαζηηθά πκβόιαηα Έξγσλ: Ρα έζνδα απφ ηελ εθηέιεζε θαηαζθεπαζηηθψλ ζπκβνιαίσλ
ινγίδνληαη ηελ πεξίνδν πνπ θαηαζθεπάδεηαη ην έξγν, κε βάζε ηε κέζνδν πνζνζηηαίαο νινθιήξσζεο
ηνπ έξγνπ.
- Πσιήζεηο αγαζώλ: Νη πσιήζεηο αγαζψλ αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε Δηαηξεία παξαδίδεη ηα αγαζά ζηνπο
πειάηεο, ηα αγαζά γίλνληαη απνδεθηά απφ απηνχο θαη ε είζπξαμε ηεο απαίηεζεο είλαη εχινγα
εμαζθαιηζκέλε.
- Παξνρή 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.
-

Θέξδε θαη δεκίεο από ζπκκεηνρή ζε θνηλνπξαμίεο: Ρα θέξδε ή νη δεκίεο απφ θνηλνπξαμίεο
θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ αλαγλσξίδνληαη ζηνλ αηνκηθφ ηζνινγηζκφ ηεο κεηξηθήο Δηαηξείαο θάζε
εμάκελν κε βάζε ην ζηάδην νινθιήξσζήο ηνπο. Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο πηζηεχεη φηη ε ζπγθεθξηκέλε
ινγηζηηθή πξαθηηθή εμππεξεηεί ηελ αξρή ηεο ζαθήλεηαο θαη ηεο πιεξφηεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ.

- 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.
Έμνδα: Ρα έμνδα αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ζε δεδνπιεπκέλε βάζε.
-

Θόζηνο

Υξεκαηνδόηεζεο:

Ρν

θαζαξφ

ρξεκαηνδνηηθφ

θφζηνο

απνηειείηαη

απφ

ηνπο

δεδνπιεπκέλνπο ηφθνπο επί ησλ ζπλαθζέλησλ δαλείσλ, πνπ ππνινγίδνληαη βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ
πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ
4.18 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 :
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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.
Ζ Δηαηξεία 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 θαηαζθεπήο 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».
4.19 Γηαλνκή κεξηζκάησλ
Ζ δηαλνκή κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξέσζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηελ
εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ε δηαλνκή εγθξίλεηαη απφ ηελ Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. Ζ εηαηξεία θαη ζε
απηή ηελ ρξήζε δελ ζα πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε δηαλνκή κεξίζκαηνο.
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5. Γνκή ηεο Δηαηξείαο
Ζ εηαηξεία πξνβαίλεη ζε θνηλνπξαθηηθή εθηέιεζε έξγσλ, κέζσ ησλ παξαθάησ θνηλνπξαμηψλ.

Α/Α
1
2
3
4
5
6
7

Θ/Μ
Θ/Μ
Θ/Μ
Θ/Μ
Θ/Μ
Θ/Μ
Θ/Μ

ΟΛΟΚΑ
TSO ΑΔ - ΑΟΣΗΟΝΓΝΛ ΔΙΙΑΠ ΑΡΔ - ΔΟΓΝΛΔΡ ΑΡΔ
ΑΟΣΗΟΝΓΝΛ ΔΙΙΑΠ ΑΡΔ - ΔΟΓΝΛΔΡ ΑΡΔ
ΡΔΣΛΗΘΖ 2000 ΑΔ - ΔΟΓΝΛΔΡ ΑΡΔ
Γ.ΠΗΟΓΑΟΖΠ & ΠΗΑ ΝΔ - ΔΟΓΝΛΔΡ ΑΡΔ
ΞΟΝΔΡ ΑΔ - ΔΟΓΝΛΔΡ ΑΡΔ
ΔΟΓΝΛΔΡ ΑΡΔ - ΞΟΝΔΡ ΑΔ
EURARCO SA - ΔΟΓΝΛΔΡ ΑΡΔ

ΔΓΡΑ
Αζήλα
Αζήλα
Αζήλα
Αζήλα
Αζήλα
Αζήλα
Αζήλα
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50%
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6. εκεηώζεηο επί ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ
6.1 Δλζώκαηα Πάγηα
Ρα

ελζψκαηα

πάγηα

ζηνηρεία

ηνπ

ελεξγεηηθνχ

ηεο

Δηαηξείαο

αλαιχνληαη

σο

εμήο

:

Δλζώκαη α πάγηα πεξηνπζηαθά ζη νηρεία

Οηθόπεδα &
Θη ίξηα
Κηθηή Ινγηζηηθή αμία
Ππζζσξεπκέλε απφζβεζε θαη απνκείσζε αμίαο
Θαζαξή ινγηζη ηθή αμία η ελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016
Κηθηή Ινγηζηηθή αμία
Ππζζσξεπκέλε απφζβεζε θαη απνκείσζε αμίαο
Θαζαξή ινγηζη ηθή αμία η ελ 31 Γεθεκβξίνπ 2016
Κηθηή Ινγηζηηθή αμία
Ππζζσξεπκέλε απφζβεζε θαη απνκείσζε αμίαο
Θαζαξή ινγηζη ηθή αμία η ελ 31 Γεθεκβξίνπ 2017

Κεη αθνξηθά κέζα
& κερ/θόο
εμνπιηζκόο

296.530,99
-25.779,38
270.751,61
301.098,49
-28.795,24
272.303,25
287.098,49
-30.710,69
256.387,80
Οηθόπεδα &
Θη ίξηα

816.656,82
-551.815,36
264.841,46
825.427,24
-622.073,67
203.353,57
785.463,64
-667.028,06
118.435,58
Κεη αθνξηθά κέζα
& κερ/θόο
εμνπιηζκόο

Έπηπια θαη
Ινηπόο
εμνπιηζκόο

Αθηλεη /ζεηο ππό
εθη έιεζε

26.825,01
-20.588,27
6.236,74
26.985,15
-22.249,10
4.736,05
26.769,66
-23.059,62
3.710,04
Έπηπια θαη
Ινηπόο
εμνπιηζκόο

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Αθηλεη /ζεηο ππό
εθη έιεζε

ύλνιν
1.140.012,82
-598.183,01
541.829,81
1.153.510,88
-673.118,01
480.392,87
1.099.331,79
-720.798,37
378.533,42
ύλνιν

Θαζαξή ινγηζη ηθή αμία η ελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016

270.751,61

264.841,46

6.236,74

0,00

541.829,81

Ξξνζζήθεο
Αλαπξνζαξκνγέο
Ινηπέο Κεηαβνιέο
Ξσιήζεηο - Κεηψζεηο
Απνζβέζεηο ρξήζεο
Απνζβεζζέληα ινηπέο κεηαβνιέο
Απνζβεζζέληα πσιεζέλησλ-δηαγξαθέλησλ
Θαζαξή ινγηζη ηθή αμία η ελ 31 Γεθεκβξίνπ 2016

0,00
4.567,50
0,00
0,00
-3.015,86
0,00
0,00
272.303,25

13.337,92
0,00
-4.567,50
-70.361,30
102,99
0,00
203.353,57

673,12
0,00
0,00
-512,98
-1.843,27
182,44
0,00
4.736,05

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

14.011,04
4.567,50
0,00
-5.080,48
-75.220,43
285,43
0,00
480.392,87

Ξξνζζήθεο
Αλαπξνζαξκνγέο
Ινηπέο Κεηαβνιέο
Ξσιήζεηο - Κεηψζεηο
Απνζβέζεηο ρξήζεο
Απνζβεζζέληα ινηπέο κεηαβνιέο
Απνζβεζζέληα πσιεζέλησλ-δηαγξαθέλησλ
Θαζαξή ινγηζη ηθή αμία η ελ 31 Γεθεκβξίνπ 2017

0,00
0,00
0,00
-14.000,00
-1.915,45
0,00
0,00
256.387,80

0,00
0,00
0,00
-39.963,60
-57.111,67
3.137,24
9.020,04
118.435,58

160,48
0,01
0,00
-375,98
-1.127,13
55,52
261,09
3.710,04

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

160,48
0,01
0,00
-54.339,58
-60.154,25
3.192,76
9.281,13
378.533,42

Ρν ζχλνιν ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο απεηθνλίδνληαη
ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζηηο αμίεο θηήζεσο ηνπο ή ζην θφζηνο θηήζεο κεησκέλν κε ηηο ζσξεπκέλεο
απνζβέζεηο πνπ ππνινγίζηεθαλ κε βάζε ηελ σθέιηκε δσή απηψλ.
Πηε ρξήζε 2017 νη πξνζζήθεο παγίσλ νη νπνίεο απεηθνλίδνληαη ζηνλ αλσηέξσ πίλαθα αθνξνχλ αγνξά
θαηλνχξηνπ παγίνπ εμνπιηζκνχ.
Νη απνζβέζεηο ησλ ελζψκαησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πεξηιακβάλνληαη ζηα απνηειέζκαηα φπσο
αλαιχνληαη παξαθάησ:
Απνζβέζεηο Δλζώκαη σλ Πάγησλ Πεξηνπζηαθώλ η νηρείσλ
31/12/2017
Θφζηνο πσιεζέλησλ
Δμνδα δηάζεζεο
Δμνδα δηνίθεζεο
Απνζβέζεηο ελζώκαη σλ πεξηνπζηαθώλ ζη νηρείσλ πνπ
πεξηιακβάλνλη αη ζη ελ θαη άζη αζε απνη ειεζκάη σλ

56.322,24

31/12/2016
70.778,22

0,00

0,00

3.832,01

4.442,21

60.154,25

75.220,43

Δκπξάγκαηα βάξε επί ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηεο δελ πθίζηαληαη.
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6.2 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Ρα άπια ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο Δηαηξείαο, πεξηιακβάλνπλ αγνξαζζέλ ινγηζκηθφ θαη αλαιχνληαη σο
εμήο:
Ινγ ηζηηθή αμία ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016

44,94

Ξξνζζήθεο

0,00

Γηαγξαθέο-Κεηψζεηο

0,00

Απνζβέζεηο

-44,91

Γηαγξαθέο

0,00

Ινγ ηζηηθή αμία ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2016

0,03

Ξξνζζήθεο

0,00

Γηαγξαθέο-Κεηψζεηο

0,00

Απνζβέζεηο

-0,01

Γηαγξαθέο

0,00

Ινγ ηζηηθή αμία ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2017

0,02

Νη απνζβέζεηο ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πεξηιακβάλνληαη ζηα απνηειέζκαηα φπσο αλαιχνληαη
παξαθάησ:
Απνζβέζεηο Αϋισλ Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ

Θφζηνο πσιεζέλησλ
Δμνδα δηάζεζεο
Δμνδα δηνίθεζεο
Απνζβέζεηο άπισλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ

31/12/2017
0,00
0,00
0,01

31/12/2016
0,00
0,00
44,91

0,01

44,91

6.3 Ινηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο
Νη ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
31/12/2017
Γνζκέλεο Δγγπήζεηο
ύλνιν ινηπώλ καθξνπξόζεζκσλ απαηηήζεσλ
Νη

31/12/2016

12.054,85

12.955,83

12.054,85

12.955,83

απαηηήζεηο αθνξνχλ θαηά θχξην ιφγν δνζκέλεο εγγπήζεηο θαη πξφθεηηαη λα εηζπξαρζνχλ κεηά ην ηέινο

ηεο επφκελεο ρξήζεο.
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6.4 Απνζέκαηα
Ρα απνζέκαηα ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο:
31/12/2017

31/12/2016

Ξξψηεο Ύιεο

0,00

0,00

Θαζαξή ινγ ηζηηθή αμία

0,00

0,00

6.5 Απαηηήζεηο / Τπνρξεώζεηο 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 ηεο Δηαηξείαο, έρεη σο εμήο:
31/12/2017

31/12/2016

Σσξεπκέλν θόζηνο έξγσλ
πιένλ: Κέξδνο πνπ αλαγλσξίζζεθε (ζσξεπηηθά)
κείνλ: Ζεκία πνπ αλαγλσξίζζεθε (ζσξεπηηθά)
κείνλ: Τκεκαηηθέο Τηκνινγήζεηο
ύλνιν

45.537.880,33
3.642.625,16
-52.164,06
-49.054.806,54
73.534,89

43.659.791,70
2.979.898,04
-67.707,37
-46.779.981,44
-207.999,07

Έζνδα από εθηέιεζε ζπκβάζεσλ θαηαζθεπήο έξγ σλ

2.540.815,74

3.658.195,39

144.086,45
144.086,45

0,00
0,00

70.551,56
70.551,56

207.999,07
207.999,07

7.017,80
7.017,80
0,00

78.528,59
39.264,30
39.264,29

30.479,64
30.000,00
479,64

30.479,64
15.479,64
15.000,00

Απαίηεζε από θαηαζθεπαζηηθέο ζπκβάζεηο (από πειάηεο)
Σύνολο Απαιτήσεων από Κατασκεσαστικά Σσμβόλαια
Υπνρξέσζε από θαηαζθεπαζηηθέο ζπκβάζεηο (πξνο πειάηεο)
Σύνολο Υποτρεώσεων από Κατασκεσαστικά Σσμβόλαια
Σύλνιν ιεθζέλησλ πξνθαηαβνιώλ
- Απνζβεζηέεο εληόο 12 κελώλ
- Απνζβεζηέεο άλσ ησλ 12 κελώλ
Κξαηήζεηο Πειαηώλ γηα θαιή εθηέιεζε
- Εηζπξαθηέεο εληόο 12 κελώλ
- Εηζπξαθηέεο άλσ ησλ 12 κελώλ

Ρα θαηαζθεπαζηηθά ζπκβφιαηα γηα ην 2017 θαη 2016 αλαιχνληαη αληίζηνηρα σο αθνινχζσο :
2017
ΔΡΓΟ

Ηδηα έξγα Δζσηεξηθνχ Δηαηξείαο
ύλνια Δη αηξείαο

σξεπκέλν θόζη νο
έξγσλ

πιένλ: Θέξδνο πνπ
αλαγλσξίζζεθε
(ζσξεπη ηθά)

κείνλ: Εεκία πνπ
αλαγλσξίζζεθε
(ζσξεπη ηθά)

κείνλ: Σκεκαη ηθέο
Σηκνινγήζεηο

Έζνδα από
εθη έιεζε
ζπκβάζεσλ
θαη αζθεπήο έξγσλ

Απαίη εζε από
θαη αζθ/θέο
ζπκβάζεηο
(από πειάη εο)

Τπνρξέσζε από
θαη αζθ/θέο
ζπκβάζεηο
(πξνο πειάη εο)

45.537.880,33

3.642.625,16

-52.164,06

-49.054.806,54

2.540.815,74

144.086,45

-70.551,56

45.537.880,33

3.642.625,16

-52.164,06

-49.054.806,54

2.540.815,74

144.086,45

-70.551,56

2016
ΔΡΓΟ

Ηδηα έξγα Δζσηεξηθνχ Δηαηξείαο
ύλνια Δη αηξείαο

σξεπκέλν θόζη νο
έξγσλ

πιένλ: Θέξδνο πνπ
αλαγλσξίζζεθε
(ζσξεπη ηθά)

κείνλ: Εεκία πνπ
αλαγλσξίζζεθε
(ζσξεπη ηθά)

κείνλ: Σκεκαη ηθέο
Σηκνινγήζεηο

Έζνδα από
εθη έιεζε
ζπκβάζεσλ
θαη αζθεπήο έξγσλ

Απαίη εζε από
θαη αζθ/θέο
ζπκβάζεηο
(από πειάη εο)

Τπνρξέσζε από
θαη αζθ/θέο
ζπκβάζεηο
(πξνο πειάη εο)

43.659.791,70

2.979.898,04

-67.707,37

-46.779.981,44

3.658.195,39

0,00

-207.999,07

43.659.791,70

2.979.898,04

-67.707,37

-46.779.981,44

3.658.195,39

0,00

-207.999,07
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6.6 Απαηηήζεηο από πειάηεο
Νη απαηηήζεηο απφ πειάηεο ηεο Δηαηξείαο, αλαιχνληαη σο εμήο:
Πειάηεο (αλνηθηόο ινγαξηαζκόο)
Πειάηεο- ινγαξηαζκόο παξ/λσλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο
Επηηαγέο εηζπξαθηέεο κεηαρξνλνινγεκέλεο & Γξακκάηηα Εηζπξαθηέα
Επηζθαιείο θαη επίδηθνη πειάηεο & ρξεώζηεο
Μείνλ: Πξνβιέςεηο απνκείσζεο
Κνηλνπξαμίεο (Πειάηεο - επηηαγέο -γξακκάηηα)
Σύνολο Καθαρών Απαιτήσεων από Πελάτες

31/12/2017

31/12/2016

829.319,56

728.048,53

30.479,64
0,00

30.479,64
0,00

-103.863,83

-103.863,83

0,00
0,00

0,00
0,00

755.935,37

654.664,34

31/12/2017
5.596,59
0,00
585.420,40
89.005,03
5.417,31
685.439,33

31/12/2016
75.755,50
0,00
633.100,99
77.757,11
6.244,04
792.857,64

6.7 Ινηπέο απαηηήζεηο
Νη ινηπέο απαηηήζεηο ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο:
Ξξνθαηαβνιέο γηα αγνξά απνζεκάησλ
Ξξνθαηαβνιέο γηα αγνξά παγίσλ
Σξεψζηεο Γηάθνξνη
Ινγαξηαζκνί Γηαρείξηζεο πξνθαηαβνιψλ & πηζηψζεσλ
Κεηαβαηηθνί Ινγαξηαζκνί Δλεξγεηηθνχ
ύλνιν Ινηπώλ Απαηηήζεσλ

Ζ Δηαηξεία δελ έρεη πξνβεί ζε πξνβιέςεηο απνκείσζεο γηα απαηηήζεηο έσο θαη ηελ 31/12/2017.
6.8 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ
Ρα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ ηεο Δηαηξείαο έρνπλ σο αθνινχζσο:
Γηαζέζηκα ζην ηακείν
Βξαρππξφζεζκεο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο
ύλνιν

31/12/2017
4.985,66
530.390,17
535.375,83

31/12/2016
5.209,11
812.318,32
817.527,43

Ρα δηαζέζηκα αληηπξνζσπεχνπλ κεηξεηά θαζψο θαη ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο δηαζέζηκεο ζε πξψηε δήηεζε. Ρν
πξαγκαηηθφ κέζν ζηαζκηζκέλν επηηφθην ζηηο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο γηα ηελ παξνπζηαδφκελε ρξήζε είλαη 1%
πεξίπνπ.
6.9 Ίδηα θεθάιαηα


Κεηνρηθό θεθάιαην θαη Θεθάιαην ππέξ ην άξηην

Ρν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο απνηειείηαη απφ 1.463.000 νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €
1,00 ε θάζε κία. Ρν ζχλνιν ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ αλέξρεηαη ζε € 1.463.000,00.
Ζ κεηνρηθή ζχλζεζε έρεη σο εμήο:
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Κέηνρνο

Πνζνζηό επί ηνπ ζπλόινπ ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ

ΑΘΖΛΑ ΑΡΔ

51,52430%

Ζιίαο Θνληνδήκνο

23,56800%

Γεψξγηνο Θνληνδήκνο

23,97810%

Γεψξγηνο Ρζνιαθίδεο

0,92960%



Ινηπά Απνζεκαηηθά

Ρα ινηπά απνζεκαηηθά ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο:
Σαθηηθό
απνζεκαηηθν
80.963,16
0,00
80.963,16
0,00
80.963,16

Τπόινηπν ζηηο 1 Ηαλνπαξίνπ 2016
Κεηαβνιέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο
Τπόινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2016
Κεηαβνιέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο
Τπόινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2017

Απνζεκαηηθά
εύινγ εο αμίαο
31.399,16
0,00
31.399,16
-9.940,00
21.459,16

ύλνιν
112.362,32
0,00
112.362,32
-9.940,00
102.422,32

Ρν ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ ηεο εηαηξείαο έρεη ζρεκαηηζηεί απφ θέξδε παιηφηεξσλ ρξήζεσλ ελψ ηα απνζεκαηηθα
εχινγεο αμίαο απφ αλαπξνζαξκνγέο ηνπ αθηλήηνπ ηεο εηαηξείαο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2015 θαη ηελ 31ε
Γεθεκβξίνπ 2017.

Ρν απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο κεηά απφ θφξνπο πξνζζδηνξίδεηαη ζε θέξδνο χςνπο € 289.056,85. Ππλεπψο νη
κεηαβνιέο ζηε ρξήζε 2017 ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο, πνπ επεξεάδνπλ ηελ θαζαξή ζέζε ε νπνία
ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2017 αλέξρεηαη ζε € - 273.088,45 παξαηίζεληαη θαησηέξσ:
Κεηνρηθό
Θεθάιαην
Τπόινηπα Ηδίσλ Θεθαιαίσλ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ
2017, ζύκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ

Απνζεκαηηθά
εύινγ εο αμίαο

1.463.000,00

Απνζεκαηηθά
θεθάιαηα

31.399,16

Απνζεκαηηθά εχινγεο αμίαο

Απνηειέζκαηα
εηο λένλ

80.963,16

-2.127.567,62

-552.205,30

289.056,85

289.056,85

-1.838.510,77

-273.088,45

-9.940,00

-9.940,00

Απνηέιεζκα Σξήζεο 1/1-31/12/2017
Τπόινηπν ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ θαηά ηελ 31ε
Γεθεκβξίνπ 2017

1.463.000,00

Ίδηα Θεθάιαηα

21.459,16

80.963,16

6.10 Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο / ππνρξεώζεηο
Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ:
31/12/2017
Απαίηεζε
Τπνρξέσζε
Κε Θπθινθνξηαθά ηνηρεία
Άπια Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία
Δλζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο
Θπθινθνξηαθά ηνηρεία
Θαηαζθεπαζηηθά Ππκβφιαηα
Θαηαζθεπαζηηθά Θνηλνπξαμηψλ
Απνζεκαηηθά
Απνζεκαηηθά Δχινγεο Αμίαο
Καθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο
Ξαξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο
ύλνιν

31/12/2016
Απαίηεζε
Τπνρξέσζε

0,00
33.660,44

4.761,87
0,00

0,00
36.609,05

4.434,47
0,00

9.750,95

0,00
19.605,91

9.326,69
60.007,72

0,00
0,00

0,00

8.765,01

0,00

12.825,01

0,00
43.411,39

0,00
33.132,79

735,19
106.678,65

0,00
17.259,48
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Ν ζπληειεζηήο θφξνπ εηζνδήκαηνο ζηνλ νπνίν ππφθεηηαη ε Δηαηξεία είλαη ίζνο κε 29% γηα ηε ρξήζε 2017
θαη 29% γηα ηε ρξήζε 2016.
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 ηεο Δηαηξείαο είλαη λα αλαγλσξίδεη
αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε γηα ηα εηζνδήκαηα απηά θαηά ην ρξφλν πξαγκαηνπνίεζεο ηνπο,
αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν δηαλνκήο ηνπο.
6.11 Τπνρξεώζεηο παξνρώλ πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία
Ζ 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.
Ζ ζρεηηθή ππνρξέσζε ηεο Δηαηξείαο, αλαιχεηαη σο εμήο:
31/12/2017
Τπνρξεώζεηο ηζνινγ ηζκνύ γ ηα:
Ππληαμηνδνηηθέο παξνρέο Λ. 2112/20
Ξαξνρέο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο κεηά ηελ ζπληαμηνδφηεζε
ύλνιν

0,00
0,00
0,00

31/12/2017
Υξεώζεηο ζηα απνηειέζκαηα:
Ππληαμηνδνηηθέο παξνρέο Λ. 2112/20
Ξαξνρέο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο κεηά ηελ ζπληαμηνδφηεζε
ύλνιν

31/12/2016
2.535,15
0,00
2.535,15

31/12/2016

-2.535,15
0,00
-2.535,15

330,00
0,00
330,00

Ρα πνζά πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο είλαη ηα παξαθάησ:
Θφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο
Σξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο
ύλνιν

31/12/2017 31/12/2016
-2.535,15
198,87
0,00
131,13
-2.535,15
330,00

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

31/12/2017 31/12/2016
8,5%
8,5%
1,0%
1,0%
20,0%
20,0%

Νη παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθφ ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο:
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Κηζζνί, εκεξνκίζζηα θαη επηδφκαηα
Δμνδα θνηλσληθήο αζθάιηζεο
Απνδεκηψζεηο ηεξκαηηζκνχ ππεξεζίαο
Ππληαμηνδνηηθφ θφζηνο πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ
Ινηπέο παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο
ύλνιν

31/12/2017
160.814,69
70.015,95
6.894,90
0,00
4.019,82
241.745,36

31/12/2016
404.294,24
149.912,64
9.517,58
0,00
5.687,27
569.411,73

Ν αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ηεο Δηαηξείαο εθηφο θνηλνπξαμηψλ θαηά ηελ παξνπζηαδφκελε
εκεξνκελία αλαιχεηαη σο εμήο :
31/12/2017
Κηζζσηνί
Ζκεξνκίζζηνη
ύλνιν

31/12/2016

1
0
1

1
0
1

6.12 Ινηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Νη ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο είλαη νθεηιέο σο αθνινχζσο:
Γ.ΑΘΟΗΡΗΓΖΠ & ΠΗΑ Ν.Δ
ΑΘΖΛΑ A.T.E
ΘΝΛΡΝΓΖΚΝΠ ΖΙΗΑΠ
J&P-ΑΒΑΜ Α.Δ.
ΡΠΝΙΑΘΗΓΖΠ Γ ΓΔΩΟΓΗΝΠ
ύλνιν

31/12/2017 31/12/2016
70.000,00
98.700,00
161.404,28
161.404,28
123.831,11
144.722,79
66.118,98
66.118,98
6.000,00
19.261,68
427.354,37 490.207,73

6.13 Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο
Νη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηνπ ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο:
31/12/2017
Βξαρππξόζεζκα δάλεηα
Ρξαπεδηθφο δαλεηζκφο
ύλνιν βξαρππξόζεζκσλ δαλείσλ
ύλνιν δαλείσλ

0,00
0,00
0,00

31/12/2016
226.386,40
226.386,40
226.386,40

Ρα πξαγκαηηθά ζηαζκηζκέλα κέζα επηηφθηα δαλεηζκνχ ηνπ νκίινπ, ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο
ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο είλαη ηα παξαθάησ:
Ρξαπεδηθφο δαλεηζκφο (βξαρππξφζεζκνο)

31/12/2017
8,50%

31/12/2016
8,50%

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.
Ζ Δηαηξεία εμαζθαιίδεη ρξεκαηνδνηήζεηο θαη εγγπεηηθέο επηζηνιέο απφ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά φξηα ηεο
κεηξηθήο. 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.
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Ωζηφζν θαηά ηελ ηειεπηαία 4εηία ν ρξεκαηνπηζησηηθφο θίλδπλνο ιφγσ ηεο απφηνκεο αλφδνπ ησλ πεξηζσξίσλ
δαλεηζκνχ αιιά θαη ηεο απξνζπκίαο ησλ ηξαπεδψλ λα δαλεηνδνηήζνπλ ηηο επηρεηξήζεηο έγηλε ππέξκεηξα
αηζζεηφο.
6.14 Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο
Ζ αλάιπζε ησλ ππνινίπσλ ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ησλ ινηπψλ ζπλαθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξείαο έρεη σο
εμήο:
31/12/2017
Ξξνκεζεπηέο
Ξξνθαηαβνιέο πειαηψλ
ύλνιν

31/12/2016

899.102,62

1.009.082,76

7.017,80

78.528,59

906.120,42

1.087.611,35

6.15 Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο
Αθνινπζεί αλάιπζε ησλ ηξερνπζψλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ :

31/12/2017
πνρξεψζεηο απφ Φφξνπο
ύλνιν

184.037,02
184.037,02

31/12/2016
407.627,25
407.627,25

Ρν πνζφ αθνξά ηηο ηξέρνπζεο ππνρξεψζεηο παξαθξαηνχκελσλ θφξσλ (ΦΚ, Φφξνο Δξγνιάβσλ 3% θαη
Φφξνο 20% απφ Δπηρεηξεκαηηθή Γξαζηεξηφηεηα)

6.16 Ινηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Αθνινπζεί αλάιπζε ησλ ινηπψλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ:
Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί
Απνδνρέο πξνζσπηθνχ πιεξσηέεο
Ινηπέο ππνρξεψζεηο
πνρξεψζεηο απφ θαηαζθεπαζηηθά ζπκβφιαηα
ύλνιν

31/12/2017
115.477,70
22.983,90
1.068.267,35
70.551,56
1.277.280,51

31/12/2016
26.677,02
22.983,90
927.994,74
207.999,07
1.185.654,73

6.17 Θύθινο Δξγαζηώλ
Ζ αλάιπζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο έρεη σο εμήο:
Κύκλος Εργ ασιών
Έζνδα από εθηέιεζε ζπκβάζεσλ θαηαζθεπήο έξγσλ
ύλνιν Θπθινπ Δξγ αζηώλ

1/1-31/12/2017 1/1-31/12/2016
2.641.745,76
3.961.335,39
2.641.745,76
3.961.335,39

Ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο αλήιζε ζε € 2.641.745,76 ζεκεηψλνληαο κείσζε ηεο ηάμεσο 33,31 %
έλαληη € 3.961.335,39 ηεο ρξήζεο 2016.
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6.18 Αλάιπζε εμόδσλ αλά θαηεγνξία
Ζ αλάιπζε ησλ εμφδσλ αλά θαηεγνξία ηεο Δηαηξείαο γηα ηε ρξήζε 2017, έρεη σο αθνινχζσο:
Θόζηνο
Πσιήζεσλ

Δμνδα
Γηνίθεζεο

Δμνδα
Υξεκ/θά

ύλνιν

Θφζηνο απνζεκάησλ αλαγλσξηζκέλν σο έμνδν

529.130,59

0,00

0,00

529.130,59

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ

235.609,33

6.136,03

0,00

241.745,36

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ

770.684,22

86.837,20

0,00

857.521,42

Ξαξνρέο ηξίησλ

166.132,24

14.112,17

0,00

180.244,41

21.361,05

15.457,42

0,00

36.818,47

115.154,76

12.117,51

0,00

127.272,27

0,00

0,00

14.794,89

14.794,89

Ξξνκήζεηεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ έξγσλ

11.291,24

0,00

0,00

11.291,24

Απνζβέζεηο ελζψκαησλ παγίσλ

56.322,24

3.832,01

0,00

60.154,25

Απνζβέζεηο άυισλ παγίσλ

0,00

0,00

0,00

0,00

Ξξνβιέςεηο

0,00

0,00

0,00

0,00

1.905.685,67

138.492,34

14.794,89

2.058.972,90

Φφξνη - ηέιε
Γηάθνξα έμνδα
Ρξαπεδηθφ Θφζηνο

ύλνιν

Ζ αλάιπζε ησλ εμφδσλ αλά θαηεγνξία ηεο Δηαηξείαο γηα ηε ρξήζε 2016, έρεη σο αθνινχζσο:
Θόζηνο
Πσιήζεσλ

Δμνδα
Γηνίθεζεο

Δμνδα
Υξεκ/θά

ύλνιν

Θφζηνο απνζεκάησλ αλαγλσξηζκέλν σο έμνδν

798.846,17

0,00

0,00

798.846,17

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ

561.302,00

8.109,76

0,00

569.411,76

1.640.339,93

80.561,65

0,00

1.720.901,58

319.769,15

24.424,53

0,00

344.193,68

52.864,41

7.055,17

0,00

59.919,58

224.303,03

15.051,16

0,00

239.354,19

0,00

0,00

19.988,86

19.988,86

Ξξνκήζεηεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ έξγσλ

68.324,62

0,00

0,00

68.324,62

Απνζβέζεηο ελζψκαησλ παγίσλ

70.778,22

4.442,21

0,00

75.220,43

Απνζβέζεηο άυισλ παγίσλ

0,00

44,91

0,00

44,91

Ξξνβιέςεηο

0,00

0,00

0,00

0,00

3.736.527,53

139.689,39

19.988,86

3.896.205,78

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ
Ξαξνρέο ηξίησλ
Φφξνη - ηέιε
Γηάθνξα έμνδα
Ρξαπεδηθφ Θφζηνο

ύλνιν

6.19 Άιια έζνδα / έμνδα εθκεηάιιεπζεο
Ρα ινηπά έζνδα θαη έμνδα εθκεηάιιεπζεο γηα ηελ ρξήζε 2017 θαη 2016 έρνπλ σο εμήο:
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Άιια έζνδα
Έζνδα απφ Δλνίθηα
Θέξδε απφ πψιεζε παγίσλ
Έζνδα απν πξνβι. απνδεκ. Ξξνζσπηθνχ
ύλνιν εζόδσλ

1/1-31/12/2017 1/1-31/12/2016
1.200,00
1.200,00
800,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
1.200,00

Άιια έμνδα
Φνξνινγηθά πξφζηηκα θαη πξφζηηκα ΗΘΑ
Φφξνη & ηέιε πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ
Εεκηά απφ πψιεζε παγίσλ
Έμνδα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ
Ξξνβιέςεηο γηα έθηαθηνπο θηλδχλνπο
ύλνιν εμόδσλ

23.829,91
-2.109,33
0,00
3.026,36
0,00
24.746,94

19.844,50
3.676,67
0,00
64,52
0,00
23.585,69

6.20 Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα / έμνδα
Ρν ρξεκαηννηθνλνκηθφ απνηέιεζκα ηεο Δηαηξείαο αλαιχεηαη σο αθνινχζσο:
1/1-31/12/2017

1/1-31/12/2016

Έζνδα ηόθσλ από:
-Θαηαζέζεηο Ρξαπεδψλ

0,06

0,16

ύλνιν

0,06

0,16

Ξεξηιακβάλεηαη θαη αλαινγία πηζησηηθψλ ηφθσλ απφ ηηο θνηλνπξαμίεο.
1/1-31/12/2017
Έμνδα ηόθσλ από:
- Ξξνεμφθιεζε πνρξεψζεσλ παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ
εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία
-Ρξαπεδηθά δάλεηα
-Ινηπά Ρξαπεδηθά Έμνδα
ύλνιν

1/1-31/12/2016

0,00
14.794,89
0,00
14.794,89

0,00
19.988,86
0,00
19.988,86

Ρν θφζηνο ησλ εμφδσλ ηφθσλ θαη πξνκεζεηψλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ζηελ Δηαηξεία, έρεη απμεζεί ιφγσ ηεο
ππέξκεηξεο αχμεζεο ησλ επηηνθίσλ πνπ επηβιήζεθαλ απφ ηηο Ρξάπεδεο θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία.
6.21 Έζνδα από θνηλνπξαθηηθή εθηέιεζε έξγσλ
Ρν κεξίδην πνπ αλαινγεί ζηελ Δηαηξεία απφ ηε ζπκκεηνρή ηεο ζε θνηλνπξαμηεο ζηηο ρξήζεηο 2017 θαη 2016
παξαηίζεηαη κε ηελ αθφινπζε αλάιπζε.

1 Θχθινο Δξγαζηψλ
2 Θφζηνο Ξσιήζεσλ
3 Ξηζησηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έζνδα
4 Φφξνο εηζνδήκαηνο
5 Άιια έμνδα
6 Αλαβαιιφκελε θνξνινγία
Θέξδε ή (Εεκίεο) από θνηλνπξαθηηθή εθηέιεζε έξγ σλ

1/1-31/12/2017 1/1-31/12/2016
2.473.889,70
2.902.102,75
-1.791.228,05
-2.890.118,22
0,06
0,16
-187.768,56
-218.223,55
-2.784,17
-23.224,09
-79.613,63
50.646,05
412.495,35
-178.816,90

Ζ αλάιπζε αλά θνηλνπξαμία παξαηίζεηαη σο θάησζη:
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Α/Α
1
2
3
4
5
6
7

ΟΛΟΚΑ
Θ/Μ TSO ΑΔ - ΑΟΣΗΟΝΓΝΛ ΔΙΙΑΠ ΑΡΔ - ΔΟΓΝΛΔΡ ΑΡΔ
Θ/Μ ΑΟΣΗΟΝΓΝΛ ΔΙΙΑΠ ΑΡΔ - ΔΟΓΝΛΔΡ ΑΡΔ
Θ/Μ ΡΔΣΛΗΘΖ 2000 ΑΔ - ΔΟΓΝΛΔΡ ΑΡΔ
Θ/Μ Γ.ΠΗΟΓΑΟΖΠ & ΠΗΑ ΝΔ - ΔΟΓΝΛΔΡ ΑΡΔ
Θ/ΜΗΑ ΞΟΝΔΡ ΑΔ - ΔΟΓΝΛΔΡ ΑΡΔ
Θ/ΜΗΑ ΔΟΓΝΛΔΡ ΑΡΔ - ΞΟΝΔΡ ΑΔ
Θ/Μ EURARCO SA - ΔΟΓΝΛΔΡ ΑΡΔ
ύλνιν

1/1-31/12/2017 1/1-31/12/2016
-1.035,00
-14.474,85
-860,00
-831,00
-212,11
-224,74
-876,41
-140,13
-31.208,49
60.676,12
-74.930,54
-592.737,95
521.617,90
368.915,65
412.495,35
-178.816,90

6.22 Φνξνινγία εηζνδήκαηνο
Ν θφξνο εηζνδήκαηνο ηεο Δηαηξείαο αλαιχεηαη σο αθνινχζσο:
1/1-31/12/2017
Φόξνο Δηζνδήκαηνο
Φφξνο ρξήζεο
Αλαβαιιφκελνο θφξνο (-έζνδν / έμνδν)
ύλνιν

1/1-31/12/2016

187.768,56
83.200,57
270.969,13

218.223,55
-42.369,04
175.854,51

Ν αλαβαιιφκελνο θφξνο ηεο εηαηξείαο πξνθχπηεη σο ηηο θάησζη θαηεγνξίεο:
Υξήζε 2017
Πεξηγ ξαθή Θνλδπιίνπ
Άπια Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία
Δλζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο
Θαηαζθεπαζηηθά Ππκβφιαηα
Ξαξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο
Αλαβαιιφκελε θνηλνπξαμηψλ
ύλνιν

-327,40
-2.948,61
424,26
-735,19
-79.613,63
-83.200,57

Υξήζε 2016
-327,40
225,69
-8.271,00
95,70
50.646,05
42.369,04

6.23 Θέξδε / (Εεκηέο) αλά κεηνρή
1/1-31/12/2017

1/1-31/12/2016

Κέξδε (δεκίεο) πνπ αλαινγνύλ ζηνπο κεηόρνπο

289.056,85

-133.110,43

Αξηζκόο κεηνρώλ ζηε ιήμε ηεο ρξήζεο (ζε €)

1.463.000

1.463.000

Κέξδε ή (δεκίεο) αλά κεηνρή-βαζηθά (ζε €)

0,1976

-0,0910

6.24 Πξνζαξκνγή ζηα θέξδε ηεο Θαηάζηαζεο Σακεηαθώλ Ρνώλ
Νη πξνζαξκνγέο πνπ έρνπλ πξνθχςεη ζηα θέξδε ηεο Θαηάζηαζεο Ρακεηαθψλ Ονψλ έρνπλ πξνθχςεη απφ ηα
αθφινπζα:
31/12/2017

31/12/2016

Πξνζαξκνγ έο ζηα Θέξδε γ ηα:
Απνζβέζεηο ελζψκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ
Απνζβέζεηο άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
Ξξνβιέςεηο
Θέξδε/ (δεκηέο) απφ πψιεζε ελζψκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ
Έζνδα ηφθσλ
Έμνδα ηφθσλ
ύλνιν Πξνζαξκνγ ώλ ζηα Θέξδε γ ηα Σακεηαθέο Ρνέο

60.154,25
0,01
-2.535,15
7.526,10
-0,06
33.369,34
98.514,49
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75.220,43
44,91
330,00
0,00
-0,16
27.413,53
103.008,71
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6.25 πλαιιαγέο κε ζπλδεόκελα κέξε
Νη ζπλαιιαγέο πνπ αθνξνχλ πσιήζεηο θαη αγνξέο πξνο θαη απφ ηα ζπλδεφκελα κέξε ηεο Δηαηξείαο έρνπλ σο
αθνινχζσο:
Ιήςε αγ αζώλ & ππεξεζηώλ

1/1-31/12/2017

1/1-31/12/2016

Γηεπζπληηθά Πηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο

60.905,98

50.400,00

Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε

92.589,37

868.015,62

153.495,35

918.415,62

ύλνιν
Πσιήζεηο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε
ύλνιν

1/1-31/12/2017

1/1-31/12/2016

800,00

0,00

800,00

0,00

Νη απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο απφ θαη πξνο ηα ζπλδεφκελα κέξε ηεο Δηαηξείαο έρνπλ σο αθνινχζσο:
Πιεξσηέα
Κεηξηθή
Γηεπζπληηθά Πηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο
Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε
ύλνιν

31/12/2017
31/12/2016
342.689,43
342.689,43
206.855,44
302.944,88
237.192,27
268.648,92
786.737,14
914.283,23

Απαηηήζεηο - Τπνρξεώζεηο από α) Αγ νξέο, β) Πσιήζεηο
Δηζπξαθηέα
Γηεπζπληηθά Πηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο
Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε
ύλνιν

31/12/2017
31/12/2016
0,00
27.170,53
6.800,00
6.000,00
6.800,00

33.170,53

Νη αλσηέξσ ζπλαιιαγέο έγηλαλ κε βάζε εκπνξηθνχο φξνπο ηεο αγνξάο. Δθηφο ησλ αλσηέξσ δελ έρνπλ
ρνξεγεζεί άιια δάλεηα ζε ζπλδεδεκέλα κέιε.
Νη παξνρέο πξνο ηα κέιε ηεο Γηνίθεζεο γηα ην 2017 αλειζαλ ζε € 60.905,98 ελψ γηα ηε ρξήζε 2016 αλήζαλ
ζε € 50.400,00.
6.26 Δκπξάγκαηα Βάξε
Ρελ 31/12/2017 επί ησλ αθηλήησλ ηεο Δηαηξείαο δελ πθίζηαηαη εκπξάγκαηα βάξε.
6.27 Δλδερόκελεο απαηηήζεηο – ππνρξεώζεηο
Απφ ηα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην Λνκηθφ Ρκήκα πξνθχπηεη φηη δελ ζα ππάξμνπλ απαηηήζεηο θαη
ππνρξεψζεηο πνπ ζα έρνπλ νπζηψδε επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο.
6.28 Γεζκεύζεηο
Νη δεζκεχζεηο ηεο Δηαηξείαο αλαθνξηθά κε ηα θαηαζθεπαζηηθά ζπκβφιαηα έρνπλ σο εμήο :
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Αλεθηέιεζην πφινηπν έξγσλ
Ξαξαθξαηεζείζεο εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο

1/1-31/12/2017 1/1-31/12/2016
834.192,73
2.856.676,08
30.479,64
30.479,64
864.672,37
2.887.155,72

6.29 Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο από ηηο Αξρέο
Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά γηα ηηο ρξήζεηο 2010 θαη 2016. Γηα ηε ρξήζε 2017, ε Δηαηξεία δελ
έρεη ππαρζεί ζην θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ Νξθσηψλ Διεγθηψλ Ινγηζηψλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 65Α § 1 Λ.4174/2013.
Γηα ηηο ρξήζεηο 2011 έσο θαη 2015 εθδφζεθε «Έθζεζε θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο (Mε ζχκθσλε γλψκε) »
κε βάζε ηελ ΞΝΙ. 1159/2011 απφ ηνλ ηαθηηθφ νξθσηφ ειεγθηή, πνπ έιεγμε ηηο αληίζηνηρεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο θαη απφ ηνλ ζρεηηθφ έιεγρν δελ πξνέθπςαλ δηαθνξέο θφξσλ.
Ζ Δηαηξεία έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά κέρξη θαη ηε ρξήζε 2009. Θαη‟ εθαξκνγή ζρεηηθψλ θνξνινγηθψλ
δηαηάμεσλ: α) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 84 ηνπ λ. 2238/1994 (αλέιεγθηεο ππνζέζεηο θνξνινγίαο
εηζνδήκαηνο), β) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ λ. 2859/2000 (αλέιεγθηεο ππνζέζεηο Φ.Ξ.Α. θαη γ) ηεο παξ.
5 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 2523/1997 (επηβνιή πξνζηίκσλ γηα ππνζέζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο), ην
δηθαίσκα ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηελ επηβνιή ηνπ θφξνπ γηα ηηο ρξήζεηο κέρξη θαη ην 2011 έρεη παξαγξαθεί κέρξη
ηελ 31/12/2017, κε ηελ επηθχιαμε εηδηθψλ ή εμαηξεηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ ηπρφλ πξνβιέπνπλ κεγαιχηεξε
πξνζεζκία παξαγξαθήο θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ απηέο νξίδνπλ.
Ξέξαλ απηψλ, θαηά πάγηα λνκνινγία ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο θαη ησλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ,
ειιείςεη πθηζηακέλεο ζηνλ Θψδηθα Λφκσλ πεξί Ρειψλ Σαξηνζήκνπ δηαηάμεσο πεξί παξαγξαθήο, ε ζρεηηθή
αμίσζε ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηελ επηβνιή ηειψλ ραξηνζήκνπ ππφθεηηαη ζηελ θαηά ην άξζξν 249 ηνπ Αζηηθνχ
Θψδηθα εηθνζαεηή παξαγξαθή.
Γηα ηηο ρξήζεηο πνπ έιεμαλ κεηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 θαη παξακέλνπλ θνξνινγηθά αλέιεγθηεο, απφ ηηο
αξκφδηεο θνξνινγηθέο αξρέο ή θαη απφ ηνλ Νξθσηφ Διεγθηή Ινγηζηή ηεο Δηαηξείαο, ε εθηίκεζή καο είλαη φηη
νη θφξνη πνπ ελδερνκέλσο πξνθχςνπλ δελ ζα αζθήζνπλ νπζηψδε επίδξαζε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο.
6.30 Δπίδηθεο ππνζέζεηο
Γελ ππάξρνπλ ππνζέζεηο πνπ ην απνηέιεζκά ηνπο ζα επεξεάζεη νπζησδψο ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ηεο
εηαηξείαο.
6.31 Πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θεθαιαίνπ
Νη ζηφρνη ηεο Δηαηξείαο φζνλ αθνξά ζηε δηαρείξηζε ηνπ θεθαιαίνπ είλαη 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.
Ζ Δηαηξεία έρεη θέξδε ζηε ρξήζε 2017 θαζψο επίζεο θαη ζπζζσξεπκέλεο δεκίεο απφ ηηο ρξήζεηο 2010 έσο
θαη 2016. Πηελ ρξήζε 2014 ελίζρπζε ην Κεηνρηθφ ηεο Θεθάιαην θαηά 700.000 €, ελψ πξνέβε θαη ζε λέα
αχμεζε θαηά € 83.000,00 ζηε ρξήζε 2016. Δπίζεο, κε δεδνκέλν φηη ζπλερίδνληαη ρσξίο πξνβιήκαηα έξγα
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κε αλεθηέιεζην ηελ 31/12/2017, πεξίπνπ 900 ρηι. επξψ, εθηηκάηαη φηη ε πνξεία ηεο εηαηξείαο θαηά ην έηνο
2018 ζα είλαη νκαιή. Ζ εηαηξεία έρεη πξνβεί επίζεο ζε κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ειαρηζηνπνίεζε ησλ
δηνηθεηηθψλ εμφδσλ ψζηε λα θηλεζεί νκαιά θαη ε ρξήζε 2018. Ξαξφια απηά φκσο ε αλάγθε αλάιεςεο λέσλ
έξγσλ θαζίζηαηαη πιένλ επηηαθηηθή.
6.32 Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηεο Θαηάζηαζεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο
Ζ Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο κε δεδνκέλν φηη :
Α) ην έξγν: «πνιεηπφκελεο εξγαζίεο νινθιήξσζεο ηεο ππνδνκήο θαη ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη
θαηαζθεπή ηεο επηδνκήο, ησλ Ζ/Κ εγθαηαζηάζεσλ, ηεο ζεκαηνδφηεζεο, ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ηεο
ειεθηξνθίλεζεο ηεο Λεαο ΠΓΡ Ρηζνξέα-Γνκνθφο (Α.Γ. 635)», κέξνο ηνπ νπνίνπ εθηειεί ε εηαηξεία ζε
Θνηλνπξαμία κε ηελ εηαηξεία EURARCO S.A. , σο ππεξγνιάβνο ηεο Αλαδφρνπ Θνηλνπξαμίαο ΑΘΡΩΟ ΑΡΔ-J&PΑΒΑΜ ΑΔ-ΡΔΟΛΑ ΑΔ, χςνπο γηα ηελ ΔΟΓΝΛΔΡ πεξίπνπ 5 εθαη. €, βξίζθεηαη ζε πιήξε εμέιημε θαη ζπλερίδεηαη
ζην 2018,
Β) ην σο άλσ έξγν αλακέλεηαη λα παξνπζηάζεη θεξδνθνξία ηθαλή λα ππεξθαιχςεη θαη ηα Γεληθά Έμνδα ηεο
εηαηξείαο θαη λα θαιχςεη θαη κέξνο απφ ηηο ζπζζσξεπκέλεο δεκηέο πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ,
Δθηηκά, φηη ε πνξεία ηεο ζα παξακείλεη ζηαζεξή θαη ζηελ ρξήζε 2018 ελψ πξνζβιέπεη θαη ζηελ πξνζπάζεηα
πνπ γίλεηαη γηα αιιαγή θιίκαηνο ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα ψζηε λα κπνξέζεη λα αλαιάβεη ηελ θαηαζθεπή
θάπνησλ αθφκα έξγσλ.

Καξνύζη, 6 επηεκβξίνπ 2018

Ζιίαο Λ. Θνληνδήκνο

Γεψξγηνο Ξ. Αθξηηίδεο

Αληψληνο Κ. Βαγησλήο

Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ

Γηεπζχλσλ

Ξξντζηάκελνο Ινγηζηεξίνπ

Ππκβνπιίνπ

Πχκβνπινο
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ΔΡΓΟΝΔΣ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Δ. 58202/01ΑΣ/Β/0580 ΑΡ.Γ.Δ.ΜΗ 6315401000
ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ - ΥΑΛΑΝΓΡΙΟΤ 29, 151 25 ΜΑΡΟΤΙ
ηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο 13εο ρξήζεωο από 1ε Ιαλνπαξίνπ 2017 έωο 31ε Γεθεκβξίνπ 2017
(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 κηα γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ΔΡΓΟΝΔΣ ΑΣΔ. 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 ειεγθηε.

ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ
Αξκόδηα Τπεξεζία : Ννκαξρία Αζελώλ, Αλαηνιηθόο Σνκέαο - Γηεύζπλζε Α.Δ. & Δκπνξίνπ

Ηκεξνκελία έγθξηζεο από ην Γ ηωλ εηήζηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ : 6 επηεκβξίνπ 2018

Γηεύζπλζε Γηαδηθηύνπ : www.ergonet.gr

Νόκηκνο Διεγθηήο : Νηθόιανο πθάο (Α.Μ.ΟΔΛ 27541)

ύλζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ :

Διεγθηηθή Δηαηξεία : πλεξγαδόκελνη Οξθωηνί Λνγηζηέο α.ε.ν.ε. (Αξ. Μ. ΟΔΛ 125)

Ζιίαο Κνληνδήκνο, Πξόεδξνο ηνπ Γ..

Γεώξγηνο Σζνιαθίδεο, Μέινο Γ..

Απόζηνινο Μύηηιεο, Αληηπξόεδξνο ηνπ Γ..

Αλαζηάζηνο Σζαθαλίθαο, Μέινο Γ..

Κσλζηαληίλνο Μηηδάιεο, Αληηπξόεδξνο ηνπ Γ..

σηήξηνο Αλδξόπνπινο, Μέινο Γ..

Σύπνο έθζεζεο ειέγρνπ ειεγθηή : Με ζύκθωλε γλώκε - έκθαζε ζέκαηνο

Γεώξγηνο Αθξηηίδεο, Γηεπζύλσλ ύκβνπινο
ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ

Πνζά εθθξαζκέλα ζε €

Πνζά εθθξαζκέλα ζε €
31/12/2017

31/12/2016

Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία

378.533

480.393

Κύθινο εξγαζηώλ

Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

55.466

119.634

Μηθηά θέξδε / (δεκηέο)

900.022

654.664

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξωλ, ρξεκαη/ηηθώλ

Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

1.220.815

1.610.385

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ

2.554.837

2.865.077

1/1-31/12/17

1/1-31/12/16

2.641.746

3.961.335

736.060

224.808

θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάηωλ

574.821

62.733

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξωλ

560.026

42.744

Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο (Α)

289.057

-133.110

0,1976

-0,0910

-

-

634.975

137.953

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ

Απαηηήζεηο από πειάηεο

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ
Μεηνρηθό θεθάιαην

Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά ( ζε € )

1.463.000

1.463.000

-1.736.088

-2.015.205

-273.088

-552.205

460.487

510.002

0

226.386

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

2.367.438

2.680.893

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΥΡΗΗ - ΔΜΜΔΗ ΜΔΘΟΓΟ

ύλνιν ππνρξεώζεωλ (δ)

2.827.925

3.417.282

Πνζά εθθξαζκέλα ζε €

ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (α) + (δ)

2.554.837

2.865.077

Λνηπά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ
ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ (α)
Πξνβιέςεηο / Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο

Πξνηεηλόκελν κέξηζκα αλά κεηνρή - ( ζε € )
Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξωλ, ρξεκαη/ηηθώλ,
επελδπηηθώλ απνηειεζκάηωλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεωλ

1/1-31/12/17

1/1-31/12/16

560.026

42.744

Απνζβέζεηο

60.154

75.265

Πξνβιέςεηο

-2.535

330

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ (ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηαο)

1. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ εθδόηε πεξηιακβάλνληαη κε ηε κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο ζηηο ελνπνηεκέλεο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ΑΘΖΝΑ ΑΣΔ, πνπ έρεη έδξα ζηελ Διιάδα, θαη θαηέρεη πνζνζηό 51,524% επί ηνπ κεηνρηθνύ
θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο.
2. Ζ εηαηξεία έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά από ηελ ζύζηαζή ηεο 15/2/2005 κέρξη θαη ηε ρξήζε 2009 θαη γηα ηηο ρξήζεηο
2011,2012,2013,2014 & 2015 από Οξθσηό Διεγθηή Λνγηζηή πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 παξάγξ. 5 Ν.
2238/1994.
3. Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο δηθαζηηθώλ ή δηνηθεηηθώλ νξγάλσλ πνπ ελδέρεηαη λα

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:

έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο.

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ

4. Σα θέξδε/ (δεκηέο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή-βαζηθά (ζε €) ππνινγίζηεθαλ κε βάζε ηνλ αξηζκό κεηνρώλ.

θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο:

5. Δπί ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξείαο δελ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε.
6. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηόηεηαο. Γελ έρεη επέιζεη δηαθνπε εθκεηάιιεπζεο θιάδνπ ή εηαηξείαο.

(Μείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ δαλεηαθώλ)

7. Οη ζπλαιιαγέο ην 2017 θαη ηα ππόινηπα ηελ 31.12.2017 κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ΓΛΠ 24 παξαηίζεληαη
ζηνλ παξαθάησ πίλαθα θαη αλαιπηηθόηεξα ζηε ζεκείσζε 6.25 ηεο εηήζηαο νηθνλνκηθήο έθζεζεο:

Μείνλ:
-33.369

-27.414

Πνζά εθθξαζκέλα ζε €

Καηαβεβιεκέλνη θόξνη

-306.569

-261.310

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α)

-525.944

170.637

-160

-13.783

20.340

0

α) Πσιήζεηο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ

800

β) Αγνξέο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ

60.906

ζη) Απαηηήζεηο από δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο

0

ε) Τπνρξεώζεηο πξνο δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο

Μείσζε / (αύμεζε) απνζεκάησλ

0

65.770

Μείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ

-18.237

56.820

-826.309

191.018

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα

Δηζπξάμεηο κεξηζκάησλ

450.000

0

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β)

470.179

-13.783

Δηζπξάμεηο από αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ

0

83.000

Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα

0

17.566

Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

206.855

8. Ο αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ζηελ εηαηξεία
(εθηόο θνηλ/μηώλ) είλαη :

27.414

Πσιήζεηο ελζώκαησλ ζηνηρείσλ

579.882

ε) πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ ηεο δηνίθεζεο

0

33.369

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα

Αγνξά ελζώκαησλ θαη άϋισλ παγίσλ ζηνηρείσλ

6.800

δ) Τπνρξεώζεηο

7.526

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

92.589

γ) Απαηηήζεηο

Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο) επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο

31/12/2017

31/12/2016

Μηζζσηνί (θαηά ηελ παξαηηζέκελε εκεξνκελία)

1

1

Απνπιεξσκή δαλεηζκνύ

-226.386

0

Ζκεξνκίζζηνη (θαηά ηελ παξαηηζέκελε εκεξνκελία)

0

0

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ)

-226.386

100.566

ύλνιν

1

1

Καζαξή αύμεζε / (κείωζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη

9. Ζ εκεξνκελία έγθξηζεο ησλ αλσηέξσ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην είλαη ε 6/9/2018.

ηζνδύλακα ρξήζεο (α) + (β) + (γ)

-282.152

257.420

10. Γελ θαηέρνληαη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο από ηελ ίδηα ζηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο.

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεο

817.527

560.108

11. Σα Απνηειέζµαηα Υξήζεο ηεο Δηαηξείαο θαζώο θαη ηα θνλδύιηα ηεο Καηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο όπσο παξαηίζεληαη,

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο

535.376

817.527

31/12/2017

31/12/2016

-552.205

(502.095)

289.057

-133.110

0

83.000

ελζσκαηώλνπλ από ηελ ρξήζε 2014 θαη εθεμήο θαη ηελ αλαινγία ησλ κεγεζώλ ησλ ζπκκεηνρώλ ηεο εηαηξείαο. πλεπώο θαη
ζηα ζπγθξηηηθά θνλδύιηα ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο 2014 έρεη ζπκπεξηιεθζεί ε ελ ιόγσ αλαινγία.

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ

12. Ζ έκθαζε ζηελ έθζεζε ειέγρνπ ηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ αλαθέξεηαη ζην γεγνλνο

Πνζά εθθξαζκέλα ζε €

όηη ην ζύλνιν ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο, έρνπλ θαηαζηεί θαηώηεξα ηνπ ελόο δεθάηνπ (1/10) ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ
θαη ζπλεπώο ζπληξέρνπλ νη πξνϋπνζέζεηο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ θσδ. Ν. 2190/1920, πεξί δπλαηόηε-

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ έλαξμεο ρξήζεο (1/1/2017 θαη 1/1/2016 αληίζηνηρα)

ηαο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηεο εηαηξείαο. Ζ Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ ζέκαηνο απηνύ έρεη ζρε-

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο

δηάζεη λα εθαξκόζεη κέηξα ηα νπνία παξαηίζνληαη ζηε ζεκείσζε 6.32.

Αύμεζε/ (κείσζε) κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ

13. Γελ ππάξρνπλ κεηαγελέζηεξα ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ γεγνλόηα πνπ λα επηβάιιεηαη αλαθνξά από ηα Γ.Λ.Π..

Απνζεκαηηθά

14. Ζ εηαηξεία δελ έρεη ζρεκαηίζεη πξόβιεςε γηα ηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο 2010, 2016 & 2017.

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ ιήμεο ρξήζεο (31/12/2017 θαη 31/12/2016 αληίζηνηρα)

-9.940

0

-273.088

-552.205

15. ηελ εηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε ηα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε €. Σπρόλ δηαθνξέο ζε αζξνίζκαηα νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο.

Μαξνύζη, 6 επηεκβξίνπ 2018
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Γ..

Ο ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ

ΖΛΗΑ ΚΟΝΣΟΓΖΜΟ

ΓΔΩΡΓΗΟ ΑΚΡΗΣΗΓΖ

ΑΝΣΩΝΗΟ ΒΑΓΗΩΝΖ

Α.Γ.Σ. ΑΒ 595145

Α.Γ.Σ. ΑΕ 924646

Α.Γ.Σ. ΑΕ 507755

