
 
 
 

 

 

 

 

E-CONSTRUCTION Α.Ε. 

 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για  την  περίοδο από 

1 Ιανουαρίου έως 31  Δεκεμβρίου2013 

 

 

 

          Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν 
από το Διοικητικό Συμβούλιο της «E-CONSTRUCTION Α.Ε.» την 26/03/2014 και 
έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στην διεύθυνση 
www.b2bconstuct.gr και στην διεύθυνση της μητρικής Εταιρείας «J&P- ΑΒΑΞ Α.Ε.» 
www.jp-avax.gr. Επισημαίνεται ότι τα δημοσιοποιημένα συνοπτικά οικονομικά 
στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 
της Εταιρείας, στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισμένα γενικά 
οικονομικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής 
θέσης της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς.     

 

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου, 

E-CONSTRUCTION Α.Ε. 
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Κύριοι Μέτοχοι,

Οικονομικά Αποτελέσματα

Ευρώ Ευρώ

Κύκλος εργασιών 60.500
Μείον Κόστος Πωλήσεων 60.725 (225)

Κέρδη/(Ζημίες) Μετά από Φόρους (216)

Αναπροσαρμογή Αξίας Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων - -

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα Μετά από Φόρους (216)

Βασικοί Χρηματοοικονομικοί Αριθμοδείκτες 
2013 2012

Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 5,82 6,65
Πάγιο Ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού 0,02 0,05
Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων 4,04 4,85
Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Παθητικού 0,80 0,83
Κέρδη – (ζημίες) προ φόρων / Κύκλο Εργασιών -0,4% -7,3%
Κέρδη – (ζημίες) μετά φόρων / Κύκλο Εργασιών -0,4% -7,3%

Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη 
2013

α) ΄Εσοδα 60.000
β) ΄Εξοδα -
γ) Απαιτήσεις 133.286
δ) Υποχρεώσεις   5.751

Αρ.ΜΑΕ 51858/01ΑΤ/Β/02/171

ΕKΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
του Διοικ. Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας

E-CONSTRUCTION
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ
Λεωφόρος Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 29 - Μαρούσι 151 25 – Τηλ.: 210-63.75.960               

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, σας υποβάλλουμε τις Ετήσιες Οικονομικές
Καταστάσεις της χρήσης 1.1.2013 – 31.12.2013 και την παρούσα Έκθεση Διαχειρίσεως για ενημέρωσή σας επί
της πραγματικής εικόνας της οικονομικής θέσης της Εταιρίας και της εξέλιξης των εργασιών της κατά την
διαχειριστική χρήση 1.1.2013 – 31.12.2013 καθώς και πληροφορίες για τις προοπτικές του τρέχοντος έτους,
ως εξής:

Τα Έσοδα της Εταιρίας ανήλθαν στο ποσό των € 60.500,00. Η κλειόμενη χρήση έκλεισε με Ζημίες Μετά
Φόρων ύψους € 215,78. Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας περιλαμβάνονται με την Μέθοδο της Ολικής
Ενοποίησης στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις που καταρτίζει η Μητρική Εταιρία J&P ΑΒΑΞ Α.Ε με
έδρα την Ελλάδα με ποσοστό ενοποίησης 100%.
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Μερισματική πολιτική χρήσης 2013

Σημαντικά Γεγονότα

Εκτιμήσεις και προοπτικές για το 2014

Δεν συνέβησαν.

Μαρούσι, 26 Μαρτίου 2014

Λυσαρίδης Κωνσταντίνος

Το αρνητικό αποτέλεσμα της Εταιρείας δεν επιτρέπει την διανομή μερίσματος προς τους μετόχους για την
οικονομική χρήση 2013.

Η Διοίκηση στα πλαίσια του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920 προέβη στη λήψη αναγκαίων μέτρων για
αναδιάρθρωση της οργανωτικής δομής της Εταιρίας για μεγαλύτερη αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα και
έλεγχο των λειτουργιών της καθώς και σε παροχή νέων υπηρεσιών. Επιπλέον προχώρησε σε δραστικό
περιορισμό των λειτουργικών δαπανών της. 

Η Διοίκηση θεωρεί ότι η οικονομική κρίση αποτελεί σοβαρό παράγοντα αβεβαιότητας για τους όρους με τους
οποίους θα λειτουργήσουν οι αγορές αλλά και για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης πολλών
ιδιωτικών και δημόσιων έργων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η Διοίκηση συνεχίζει την υιοθέτηση της
παραπάνω πετυχημένης οικονομικής στρατηγικής για έξοδο της Εταιρίας από την υπαγωγή της στο άρθρο 47
του Κ.Ν. 2190/1920.

Σημαντικά Γεγονότα μετά την ημερομηνία σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου 
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «E-CONSTRUCTION A.E. ΠΥΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» 
 

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «E-CONSTRUCTION A.E. ΠΥΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ», οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2013 τις 
καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε 
την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές 
πληροφορίες. 
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων 
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να 
καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται 
είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
Ευθύνη του Ελεγκτή 
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό 
μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να 
συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την 
απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη 
ανακρίβεια. 
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά 
και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του 
ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, 
που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής 
εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών 
καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά 
όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο 
έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που 
χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της 
συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. 
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της 
ελεγκτικής μας γνώμης. 
Γνώμη 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την 
οικονομική θέση της Εταιρείας «E-CONSTRUCTION A.E. ΠΥΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» κατά την 31η 
Δεκεμβρίου 2013 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την 
ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Έμφαση Θέματος 
Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση Β. των οικονομικών καταστάσεων, όπου περιγράφεται το θέμα 
σχετικά με το γεγονός ότι το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας είναι κατώτερο από το μισό (1/2) του 
μετοχικού κεφαλαίου και συνεπώς συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της διατάξεως του άρθρου 47 του κωδ. Ν. 
2190/1920. Η Διοίκηση της εταιρείας έχει αποφασίσει να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων 
την λήψη κατάλληλων μέτρων για την βελτίωση της χρηματοοικονομικής της θέσης και την απρόσκοπτη συνέχιση 
των δραστηριοτήτων της.  
Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό. 
Άλλο θέμα 
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «E-CONSTRUCTION A.E. ΠΥΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» για τη 
χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2012 είχαν ελεγχθεί από άλλον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ο οποίος με την 
από 31 Μαΐου 2013 Έκθεσή του εξέφρασε γνώμη με έμφαση στο θέμα ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 47 του κωδ. Ν. 2190/1920. 
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Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού 
Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 
του Κ.Ν. 2190/1920. 

 
 

 
           
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Αθήνα, 03 Ιουνίου 2014  
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 
 
 

Αντώνιος Ι. Αναστασόπουλος 
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 33821 

 

Διεθνής Ελεγκτική ΑΕΟΕΛ 
Πατησίων 81 & Χέυδεν 8, TK 10434 Αθήνα 
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 111  
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Υξήζε                  

31.12.2013

Υξήζε                  

31.12.2012

Κύκλορ επγαζιών 1 60.500,00              60.750,00              

Κόζηορ πυλήζευν 2 (60.725,39)            (64.316,13)            

Μηθηό θέξδνο/(δεκηά) (225,39)               (3.566,13)            

Λοιπά έζοδα - έξοδα (καθαπά) 3 34,61                    (886,55)                 

Έξοδα διοικηηικήρ λειηοςπγίαρ 4 -                       -                       

Έξοδα διαθέζευρ 5 -                       -                       

Κέξδε/(δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ,

θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ (190,78)               (4.452,68)            

Φπημαηοοικονομικό κόζηορ (καθαπό) 6 (25,00)                   -                       

Κέξδε/(δεκηέο) πξν θόξσλ (215,78)               (4.452,68)            

΄Δμνδα θόξνπ ρξήζεο 7 -                       -                       

Κέξδε/(δεκηέο) κεηά θόξσλ ρξήζεο (215,78)               (4.452,68)            

Κέξδε/ (δεκηέο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή -

βαζηθά (ζε επξώ) -0,0144 -0,2968

Κέξδε/(δεκηέο) πξν θόξωλ, ρξεκαηνδνηηθώλ,

επελδπηηθώλ απνηειεζκάηωλ θαη ζπλνιηθώλ

απνζβέζεωλ 3.121,18 251,48

Υξήζε                  

31.12.2013

Υξήζε                  

31.12.2012

Κέξδε/(δεκηέο) κεηά θόξσλ πεξηόδνπ (215,78)               (4.452,68)            

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα

Λοιπά ζςνολικά έζοδα -                       -                       

πγθεληξωηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (215,78)               (4.452,68)            

ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2013 ΜΔΥΡΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2013

Δηαηξία

Δηαηξία

E-CONSTRUCTION A.E.

ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΥΡΗΗ

ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2013 ΜΔΥΡΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2013

ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΥΡΗΗ
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Υξήζε                  

31.12.2013

Υξήζε                  

31.12.2012

Πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Ιεηηνπξγηθά πάγηα 8 350,10                  2.122,06                

Άπια πεξηνπζηαθα ζηνηρεία 9 2.224,19                3.764,19                

Ινηπά ζηνηρεία πάγηνπ ελεξγεηηθνύ 10 800,00                  800,00                  

3.374,29              6.686,25              

Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Ξειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 11 135.771,77            130.011,75            

Τακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 12 6.183,42                4.114,12                

141.955,19         134.125,87         

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ 145.329,48         140.812,12         

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 13 12.321,40              8.456,36                

Φόξνο εηζνδήκαηνο θαη ινηπνί θόξνη πιεξσηένη 14 12.051,97              11.708,41              

24.373,37            20.164,77            

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Ξξνβιέςεηο γηα παξνρέο εξγαδνκέλσλ κέηα ηελ 

έμνδν από ηελ ππεξεζία 15 4.433,31                3.908,77                

4.433,31              3.908,77              

ύλνιν Τπνρξεώζεωλ 28.806,68            24.073,54            

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ 116.522,80         116.738,58         

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ

Κεηνρηθό θεθάιαην 16 510.000,00            510.000,00            

Aπνζεκαηηθά 1.009,87                1.009,87                

Θέξδε/(δεκίεο) εηο λένλ (394.487,07)           (394.271,29)           

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ 116.522,80         116.738,58         

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ θαη ππνρξεώζεωλ 145.329,48         140.812,12         

E-CONSTRUCTION A.E.

ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ ΚΑΣΑ ΣΗΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2013

Δηαηξία
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Υξήζε                   

1.1-31.12.2013

Υξήζε                   

1.1-31.12.2012

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Κέξδε/(δεκηέο) πξν θόξωλ (215,78)               (4.452,68)            

Πιένλ/κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:

Απνζβέζεηο 3.311,96                4.704,16                

Φξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα -                       -                       

Μεηαβνιέο ζην θεθάιαην θίλεζεο

(Αύμεζε)/κείσζε απαηηήζεσλ (5.760,02)                (1.783,98)                

(Κείσζε)/αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ δαλεηαθώλ) 4.733 1.912,53                 

Φξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα -                       -                       

Θαηαβεβιεκέλνη θόξνη -                       -                       

ύλνιν εηζξνώλ/(εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο (α) 2.069,30              380,03                 

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Αγνξέο ελζσκάησλ θαη άπισλ πάγησλ πεξηνπζηαθώλ 

ζηνηρείσλ -                       -                       

Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ -                       -                       

ύλνιν εηζξνώλ/(εθξνώλ) από επελδπηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο (β) -                       -                       

Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα/αλαβιεζέληα δάλεηα -                       -                       

Δμνθιήζεηο δαλείσλ -                       -                       

ύλνιν εηζξνώλ/(εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο (γ) -                       -                       

Καζαξή αύμεζε/(κείωζε) ζηα ηακηαθά δηαζέζηκα 

θαη ηζνδύλακα ρξήζεο (α)+(β)+(γ) 2.069,30              380,03                 

Τακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεο 4.114,12                3.734,09                

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο 6.183,42              4.114,12              

ΣΑΜΙΑΚΔ ΡΟΔ ΚΑΣΑ ΣΗΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2013

Δηαηξία

E-CONSTRUCTION A.E.
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Μεηνρηθό 

Κεθάιαην

Σαθηηθό 

απνζεκαηηθό

Απνηειέζκαηα εηο 

λέν

Ίδηα Κεθάιαηα 

Μεηόρωλ 

Δηαηξείαο

Τπόινηπν ηελ 31.12.2010           510.000,00                1.009,87         (388.535,31)           122.474,56 

Θαζαξό απνηέιεζκα πεξηόδνπ                          -                            -                 (1.283,30)               (1.283,30)

Τπόινηπν ηελ 31.12.2011           510.000,00                1.009,87         (389.818,61)           121.191,26 

Θαζαξό απνηέιεζκα πεξηόδνπ                          -                            -                 (4.452,68)               (4.452,68)

Τπόινηπν ηελ 31.12.2012           510.000,00                1.009,87         (394.271,29)           116.738,58 

Θαζαξό απνηέιεζκα πεξηόδνπ                  (215,78)                  (215,78)

Τπόινηπν ηελ 31.12.2013           510.000,00                1.009,87         (394.487,07)           116.522,80 

E-CONSTRUCTION A.E.

ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2013
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A. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

A.1. Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρεία 

Η Εταιρεία έχει έδρα το Δήμο Αμαρουσίου. Σκοπός της είναι ο σχεδιασμός, ανάπτυξη, λειτουργία, 
υποστήριξη, προώθηση και εμπορική εκμετάλλευση πύλης ηλεκτρονικού εμπορίου στο Διαδίκτυο 
(Internet Portal Site) για την διακίνηση, προμήθεια και εμπορία υλικών, αγαθών και υπηρεσιών που 
αφορούν όλες τις δραστηριότητες στον κατασκευαστικό κλάδο καθώς και η αξιοποίηση και 
εκμετάλλευση δραστηριοτήτων υπαρχόντων σήμερα ή μη, που δημιουργούνται ή απορρέουν από την 
ως άνω διακίνηση, μη εξαιρουμένων χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών συναλλαγών, 
δραστηριοτήτων προώθησης και διαφήμισης, ακόμα και η διενέργεια των ως άνω για λογαριασμό 
τρίτων. Με ημερομηνία αναφοράς 31/12/2013 η J&P ΑΒΑΞ εξακολουθεί να κατέχει το 100% των 
μετοχών της E-CONSTRUCTION Α.Ε. 
 
 
Β.          ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις της E-CONSTRUCTION Α.Ε. που καλύπτουν την 11η διαχειριστική χρήση, 
από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2013: 

 έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται με την 
αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες. 

 Έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και 
είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΑ) τα οποία 
έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των 
διερμηνειών τους, οι οποίες έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) 
και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι την 31/12/2013. 

 Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας είναι κατώτερο από το μισό (1/2) του 
μετοχικού κεφαλαίου της και συνεπώς συντρέχει η περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του 
άρθρου 47 του κωδ. Ν. 2190/1920 περί της συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας. 
Κατόπιν τούτου οι μέτοχοι θα πρέπει να αποφασίσουν στην προσεχή Τακτική Γενική 
Συνέλευση την υιοθέτηση μέτρων για την οικονομική υποστήριξη της Εταιρείας, προϋπόθεση 
η οποία έχει ληφθεί υπόψη κατά την σύνταξη των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων, οι 
οποίες όπως αναγράφεται παραπάνω έχουν συνταχθεί με δεδομένη της αρχή της συνέχισης 
της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρίας. Επιπρόσθετα η Διοίκηση έχει αποφασίσει 
την λήψη κατάλληλων μέτρων για την βελτίωση της χρηματοοικονομικής της θέσης και την 
απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων της.  

 
Οι πολιτικές που αναφέρονται παρακάτω έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια σε όλες τις περιόδους που 
παρουσιάζονται. 
 
Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ (ή IFRS) απαιτεί τη χρήση εκτιμήσεων και 
κρίσης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών της Εταιρίας. Σημαντικές παραδοχές από την 
Διοίκηση για την εφαρμογή των λογιστικών μεθόδων της εταιρίας έχουν επισημανθεί όπου κρίνεται 
κατάλληλα. 
 
Γ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 
Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις και τις 
οποίες συστηματικά εφαρμόζει η Εταιρεία είναι οι ακόλουθες: 
 
Γ.1. Ιδιοκτησία, Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός  (Δ.Λ.Π. 16) 
 
Η διοίκηση επέλεξε για όλες τις κατηγορίες λειτουργικών παγίων στοιχείων (περιλαμβανομένων και των 
λειτουργικών ακινήτων), να χρησιμοποιήσει τη βασική μέθοδο (αποτίμηση στο κόστος κτήσης μειωμένο 
με τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις σωρευμένες απομειώσεις) σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 16. 
 
Σε κάθε ημερομηνία αναφοράς η Διοίκηση κατ’εφαρμογή του Δ.Λ.Π. 36 «Απομείωση Περιουσιακών 
Στοιχείων (Impairment of Assets)», εκτιμά κατά πόσο υπάρχει ένδειξη για απομείωση των στοιχείων του 
ενεργητικού της, συγκρίνοντας το ανακτήσιμο ποσό για κάθε στοιχείο ξεχωριστά με την λογιστική του 
αξία. 
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Μεταγενέστερες δαπάνες σε ήδη καταχωρημένο στοιχείο προστίθενται στη λογιστική αξία του στοιχείου, 
μόνο αν αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη του παγίου στοιχείου. Κάθε μεταγενέστερη δαπάνη 
η οποία δεν προσαυξάνει τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη του παγίου στοιχείου, βαρύνει τα έξοδα της 
χρήσης στην οποία πραγματοποιούνται. 
 
Κόστη σημαντικής επισκευής ή επιθεώρησης ενός παγίου στοιχείου καταχωρούνται στα έξοδα της 
χρήσεως στην οποία πραγματοποιούνται εκτός και αν αυξάνουν τα οικονομικά οφέλη του παγίου 
στοιχείου οπότε προσαυξάνουν το κόστος του παγίου στοιχείου. 
 
Οι αποσβέσεις των στοιχείων των ενσώματων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν αποσβένονται) 
υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο βάσει της ωφέλιμης ζωής τους. Οι κύριοι συντελεστές απόσβεσης 
που προκύπτουν έχουν ως εξής: 
 

Λειτουργικά ακίνητα (κτίρια) 3% 
Ακίνητα επένδυσης 3% 
Μηχανικός εξοπλισμός 5,3% - 20% 
Μεταφορικά μέσα  7,5% - 20% 
Λοιπός εξοπλισμός 15% - 20% 

 
Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε 
κάθε ημερομηνία ισολογισμού. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώματων ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν 
την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά (απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα. 
 
Κατά την πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και 
της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες  στα αποτελέσματα.  
 
 
Γ.2. Άυλα στοιχεία ενεργητικού (Δ.Λ.Π. 38) 
  
Τα έξοδα αυτά πρέπει να αποσβένονται εντός της χρήσης κατά την οποία πραγματοποιούνται. Μόνο 
έξοδα τα οποία ικανοποιούν τα κριτήρια του Δ.Λ.Π. 38.18 κεφαλαιοποιούνται (όπως οι δαπάνες 
λογισμικών προγραμμάτων). Κατά την εφαρμογή του IFRS, τα έξοδα πολυετούς απόσβεσης που δεν 
ικανοποιούν το 38.18, έχουν διαγραφεί. 
Στα άυλα στοιχεία του ενεργητικού περιλαμβάνονται οι άδειες λογισμικού. 
 
 
Γ.3. Απομείωση Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού (Δ.Λ.Π. 36) 
 
Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται και υπόκεινται 
σε έλεγχο απομείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να 
μην είναι ανακτήσιμη. Τα στοιχεία του ενεργητικού που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης 
της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί.  
 
Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται το ποσό από την πώληση ενός στοιχείου του ενεργητικού στα πλαίσια 
μιας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν 
οικειοθελώς, μετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του στοιχείου 
ενεργητικού, ενώ αξία χρήσης είναι η παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που 
αναμένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση από την χρήση ενός στοιχείου ενεργητικού και από την 
πώλησή του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. 
 
Σε κάθε ημερομηνία αναφοράς η Διοίκηση εκτιμά κατά πόσο υπάρχει ένδειξη για απομείωση ενός 
στοιχείου του ενεργητικού βάσει του Δ.Λ.Π. 36, σύμφωνα με το οποίο διασφαλίζεται ότι τα στοιχεία του 
ενεργητικού λογιστικοποιούνται σε αξία που δεν υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό, όπου ανακτήσιμο 
ποσό ενός στοιχείου ενεργητικού είναι το μεγαλύτερο μεταξύ της δίκαιης αξίας (μειωμένης κατά τα 
κόστη πώλησης) και της αξίας χρήσης. 
 
Στην αξιολόγηση αυτή λαμβάνονται υπόψη πληροφορίες από διάφορες εσωτερικές και εξωτερικές πηγές 
πληροφόρησης. Ο έλεγχος περί απομείωσης στοιχείων του ενεργητικού εφαρμόζεται για όλα τα στοιχεία 
πλην αποθεμάτων, κατασκευαστικών συμβολαίων, αναβαλλόμενων φορολογικών στοιχείων 
ενεργητικού, χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που εμπίπτουν στο ΔΛΠ 39, στα ακίνητα προς 
επένδυση και τα μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού που έχουν ταξινομηθεί ως κατεχόμενα προς 
πώληση. 
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Η ζημιά απομείωσης καταχωρείται στη κατάσταση αποτελεσμάτων του έτους. 
 
 
Γ.4. Χρηματοοικονομικάμέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση (Δ.Λ.Π. 39) 
 
Το πρότυπο αναπτύσσει τις αρχές για την αναγνώριση και την επιμέτρηση χρηματοοικονομικών μέσων, 
και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Η Εταιρία διακατέχει μόνο δάνεια και ταμειακά διαθέσιμα, 
συνεπώς εμπίπτει μόνο σε μία κατηγορία από αυτές που διακρίνει το Δ.Λ.Π. 39.  
 
Δάνεια και Απαιτήσεις 
Περιλαμβάνουν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού με σταθερές ή προσδιορισμένες 
πληρωμές, τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές. Στην κατηγορία αυτή (Δάνεια και 
Απαιτήσεις) δεν περιλαμβάνονται: 
 απαιτήσεις από προκαταβολές για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, 
 απαιτήσεις που έχουν να κάνουν με δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί νομοθετικά από 

το κράτος, 
 οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύμβαση ώστε να δίνει δικαίωμα στην επιχείρηση για λήψη 

μετρητών  άλλων χρηματοοικονομικών παγίων στοιχείων ή την υποχρέωση για απόδοση μετρητών 
και άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων. 

 
Οι αυξήσεις και οι αποπληρωμές των δανείων αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία της συναλλαγής. Τα 
δάνεια και οι απαιτήσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία και κατόπιν επιμετρούνται στο 
αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Εύλογη αξία είναι το ποσό με το 
οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο θα μπορούσε να ανταλλαγεί ή μια υποχρέωση να διακανονισθεί μεταξύ 
δύο μερών που ενεργούν με τη θέλησή τους και με πλήρη γνώση των συνθηκών της αγοράς, στα 
πλαίσια μιας συναλλαγής που διεξάγεται σε καθαρά εμπορική βάση. Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού η 
Εταιρεία εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού έχουν υποστεί απομείωση. 
 
 
Γ.5. Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποίηση και παρουσίαση (Δ.Λ.Π. 32) 
 
Οι αρχές του παρόντος προτύπου συμπληρώνουν τις αρχές για την αναγνώριση και επιμέτρηση των 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων του ΔΛΠ 39 
Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση. 
 
Το πρότυπο ασχολείται με τη κατάταξη των χρηματοοικονομικών μέσων ως χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία, χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις  και συμμετοχικούς τίτλους και την κατάταξη 
των σχετικών τόκων, μερισμάτων, ζημιών και κερδών και τις συνθήκες υπό τις οποίες τα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις πρέπει να 
συμψηφίζονται. 
 
Ως χρηματοοικονομικό μέσο ορίζεται κάθε σύμβαση που δημιουργεί ταυτόχρονα ένα χρηματοοικονομικό 
περιουσιακό στοιχείο για μία οικονομική οντότητα και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση ή έναν 
συμμετοχικό τίτλο για μία άλλη οικονομική οντότητα. 
 
 
Γ.6.Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις (Δ.Π.Χ.Π. 7) 
 
Το ΔΠΧΠ 7 αναφέρεται σε όλους τους κινδύνους που προκύπτουν από όλα τα χρηματοοικονομικά μέσα, 
εκτός από εκείνα που αποκλείονται ειδικά (πχ. συμφέροντα σε θυγατρικές, συνδεδεμένα μέρη και 
κοινοπραξίες, κ.λπ.). Σκοπός των γνωστοποιήσεων είναι η παροχή μίας εικόνας για την χρήση των 
χρηματοοικονομικών μέσων από την Εταιρεία και την έκθεσή της στους κινδύνους που αυτά προκαλούν. 
Η έκταση των γνωστοποιήσεων που απαιτούνται εξαρτάται από την έκταση της χρήσης των 
χρηματοοικονομικών μέσων από την Εταιρεία και από την έκθεσή της σε κινδύνους. 
 
 
Γ.7. Προβλέψεις (Δ.Λ.Π. 37) 
 
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσες νομικές ή τεκμηριωμένες υποχρεώσεις ως 
αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω εκροών όρων και η 
εκτίμηση του ακριβούς ποσού της υποχρέωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με αξιοπιστία. Οι προβλέψεις 
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επισκοπούνται κατά την ημερομηνία σύνταξης κάθε ισολογισμού και προσαρμόζονται προκειμένου να 
αντανακλούν την παρούσα αξία της δαπάνης που αναμένεται να απαιτηθεί για τη διευθέτηση της 
υποχρέωσης. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις άλλα 
γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη 
είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά 
γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών οφελών είναι πιθανή. 
 
 
Γ.8. Μετοχικό κεφάλαιο (Δ.Λ.Π. 33) 
 
Έξοδα τα οποία πραγματοποιήθηκαν για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του 
σχετικού φόρου εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης. Τα έξοδα τα οποία σχετίζονται με 
την έκδοση μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως της 
επιχειρήσεως που αποκτάται. 
 
 
Γ.9. Διανομή Μερισμάτων (Δ.Λ.Π. 18) 
 
Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονομικές 
καταστάσεις την ημερομηνία κατά την οποία η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των 
μετόχων. 
 
 
Γ.10. Φορολογία εισοδήματος & αναβαλλόμενος φόρος (Δ.Λ.Π. 12) 
 
Η επιβάρυνση της περιόδου με φόρους εισοδήματος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους 
αναβαλλόμενους φόρους, δηλαδή από τους φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονται με 
τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν στην περίοδο αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν 
από τις φορολογικές αρχές σε διαφορετικές περιόδους. Ο φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται στο 
λογαριασμό των αποτελεσμάτων της περιόδου, εκτός του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που 
καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια, στην οποία περίπτωση καταχωρείται απευθείας, κατά 
ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια. 
 
Οι τρέχοντες φόροι εισοδήματος περιλαμβάνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ή και απαιτήσεις 
προς τις δημοσιονομικές αρχές που σχετίζονται με τους πληρωτέους φόρους επί του φορολογητέου 
εισοδήματος της περιόδου και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήματος που αφορούν προηγούμενες 
χρήσεις. 
 
Οι τρέχοντες φόροι επιμετρούνται σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς 
νόμους που εφαρμόζονται στις διαχειριστικές περιόδους με τις οποίες σχετίζονται, βασιζόμενα στο 
φορολογητέο κέρδος για το έτος. Όλες οι αλλαγές στα βραχυπρόθεσμα φορολογικά στοιχεία του 
ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν μέρος των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων χρήσης. 
 
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει 
από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των στοιχείων 
του ενεργητικού και των υποχρεώσεων. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δεν λογίζεται εάν 
προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός 
επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το 
φορολογικό κέρδος ή ζημία. 
 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιμώνται με βάση τους φορολογικούς 
συντελεστές που αναμένεται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα διακανονιστεί η 
απαίτηση ή η υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς 
νόμους) που έχουν τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν μέχρι την ημερομηνία του ισολογισμού. Σε 
περίπτωση αδυναμίας σαφούς προσδιορισμού του χρόνου αναστροφής των προσωρινών διαφορών 
εφαρμόζεται ο φορολογικός συντελεστής που ισχύει κατά την επόμενη της ημερομηνίας του 
ισολογισμού χρήση. 
 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει 
μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την 
αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. 
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Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από 
επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις, με εξαίρεση την περίπτωση όπου η 
αναστροφή των προσωρινών διαφορών ελέγχεται από την Εταιρεία και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές 
διαφορές δεν θα αναστραφούν στο προβλεπτό μέλλον. 
 
Οι περισσότερες αλλαγές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται 
σαν ένα κομμάτι των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. Μόνο αυτές οι 
μεταβολές στα στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις που επηρεάζουν τις προσωρινές διαφορές 
αναγνωρίζονται κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας, όπως η επανεκτίμηση της αξίας της 
ακίνητης περιουσίας, έχουν ως αποτέλεσμα την σχετική αλλαγή στις αναβαλλόμενες φορολογικές 
απαιτήσεις ή υποχρεώσεις να χρεώνεται έναντι του σχετικού λογαριασμού της καθαρής θέσης. 
 
 
Γ.11. Ωφελήματα προσωπικού (Δ.Λ.Π. 19/26)  
 
Βραχυπρόθεσμες παροχές:  
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζόμενους (εκτός από παροχές λήξης της εργασιακής 
σχέσης) σε χρήματα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευμένες. Τυχόν 
ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση που το ποσό που ήδη καταβλήθηκε 
υπερβαίνει το ποσό των παροχών, η επιχείρηση αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως στοιχείο του 
ενεργητικού της (προπληρωθέν έξοδο) μόνο κατά την έκταση που η προπληρωμή θα οδηγήσει σε 
μείωση μελλοντικών πληρωμών ή σε επιστροφή. 
 
Παροχές κατά την έξοδο από την υπηρεσία:  
Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών 
καθώς και πρόγραμμα καθορισμένων παροχών. 
 
Πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών: 
Με βάση το πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών, η υποχρέωση της επιχείρησης (νομική) περιορίζεται 
στο ποσό που έχει συμφωνηθεί να συνεισφέρει στον φορέα (ασφαλιστικό ταμείο) που διαχειρίζεται τις 
εισφορές και χορηγεί τις παροχές (συντάξεις, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, κλπ.) 
Το δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην 
περίοδο που αφορά. 
 
Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών: 
Η υποχρέωση της εταιρίας (νομική) αφορά τα ωφελήματα τερματισμού υπηρεσιών τα οποία είναι 
πληρωτέα ως αποτέλεσμα απόφασης της εταιρίας να τερματίσει τις υπηρεσίες ενός υπαλλήλου πριν την 
κανονική ημερομηνία αφυπηρέτησης, καθώς επίσης και για ωφελήματα τα οποία είναι πληρωτέα κατά 
την αφυπηρέτηση ενός υπαλλήλου (ωφελήματα συνταξιοδότησης τα οποία δημιουργούνται βάσει 
νομοθεσίας). 
Για τον υπολογισμό της παρούσας αξίας της υποχρέωσης καθορισμένου ωφελήματος, του σχετικού 
τρέχοντος κόστους υπηρεσιών, του κόστους προηγούμενων υπηρεσιών, χρησιμοποιείται η Μέθοδος 
Προβολής Πίστωσης Μονάδας (Projected Unit Credit Method) η οποία είναι η μέθοδος δεδουλευμένης 
παροχής υπηρεσιών που αναλογεί σε υπηρεσία, σύμφωνα με την οποία αποδίδονται τα οφέλη στις 
περιόδους κατά τις οποίες δημιουργείται η υποχρέωση για καταβολή ωφελημάτων μετά την 
αφυπηρέτηση. Η υποχρέωση δημιουργείται καθώς ο υπάλληλος παρέχει τις υπηρεσίες του οι οποίες του 
δίνουν και το δικαίωμα για ωφελήματα κατά την αφυπηρέτηση. 
Άρα η Μέθοδος Προβολής Πίστωσης Μονάδας απαιτεί όπως αποδοθούν οφέλη, τόσο στην τρέχουσα 
περίοδο (για να υπολογιστεί το τρέχον κόστος υπηρεσιών) όσο και στη τρέχουσα και στις 
προγενέστερες περιόδους (για να υπολογιστεί η παρούσα αξία της υποχρέωσης καθορισμένων 
ωφελημάτων). 
Παρόλο ότι τα ωφελήματα έχουν ως προϋπόθεση μελλοντική εργοδότηση (δηλαδή δεν είναι 
κατοχυρωμένα), υπολογίζεται η υποχρέωση βάσει αναλογιστικών υποθέσεων ως εξής:  
 
Δημογραφικές Υποθέσεις: «Κίνηση Προσωπικού» (Αποχώρηση Προσωπικού / Απόλυση προσωπικού) και 
 
Χρηματοοικονομικές Υποθέσεις: προεξοφλητικός συντελεστής, μελλοντικά επίπεδα μισθού (συντελεστές 
απόδοσης κυβερνητικών χρεογράφων με παρόμοια διάρκεια) και εκτιμώμενες μελλοντικές μεταβολές, 
στο επίπεδο οποιωνδήποτε κρατικών παροχών που επηρεάζουν τα καταβλητέα οφέλη. 
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Γ.12. Αναγνώριση εσόδων (Δ.Λ.Π. 18) 
 
Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία εκτελεσθέντων έργων, πωλήσεων αγαθών και παροχής 
υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Τα διεταιρικά έσοδα 
μέσα στην Εταιρεία απαλείφονται πλήρως. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 
 
Κατασκευαστικά Συμβόλαια Έργων: 
Τα έσοδα από την εκτέλεση των κατασκευαστικών συμβολαίων λογίζονται την περίοδο που 
κατασκευάζεται το έργο, με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης του. 
 
Πωλήσεις αγαθών: 
Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά 
γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη. 
 
Παροχή υπηρεσιών: 
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, με βάση το 
στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέση με το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
 
 
Γ.13. Δάνεια και απαιτήσεις (Δ.Λ.Π. 23) 
 
Περιλαμβάνουν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού με σταθερές ή προσδιορισμένες 
πληρωμές τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές. Στην κατηγορία αυτή (Δάνεια και 
Απαιτήσεις) δεν περιλαμβάνονται α) απαιτήσεις από προκαταβολές για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, β) 
απαιτήσεις που έχουν να κάνουν με δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί νομοθετικά από το 
κράτος, γ) οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύμβαση ώστε να δίνει δικαίωμα στην επιχείρηση για λήψη 
μετρητών ή άλλων χρηματοοικονομικών παγίων στοιχείων. 
 
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα με λήξεις 
μεγαλύτερες των 12 μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού. Τα τελευταία συμπεριλαμβάνονται στα μη 
κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού. 
 
Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού η Εταιρεία εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις που να 
οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού έχουν υποστεί 
απομείωση.  
 
Τα δάνεια και απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού 
επιτοκίου. Το ποσό της ζημιάς θα πρέπει να επιβαρύνει άμεσα και στο σύνολό του τα αποτελέσματα της 
χρήσης. 
 
Ο έλεγχος μείωσης της αξίας γίνεται ξεχωριστά για τις σημαντικής αξίας απαιτήσεις, ενώ μπορεί να γίνει 
συνολική εκτίμηση για τα ποσά που δεν είναι σημαντικά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι απαιτήσεις θα 
πρέπει να ομαδοποιούνται με κριτήριο τον πιστωτικό τους κίνδυνο (δηλαδή, δημιουργούνται ομάδες 
απαιτήσεων που παρουσιάζουν τον ίδιο πιστωτικό κίνδυνο). 
 
Εάν σε επόμενες περιόδους η ζημιά λόγω μείωσης της αξίας έχει περιοριστεί (με βάση τις αντικειμενικές 
ενδείξεις), τότε γίνεται αναστροφή η οποία και αναγνωρίζεται άμεσα στα αποτελέσματα. Το ποσό της 
αναστροφής δεν μπορεί να δίνει αναπόσβεστο κόστος το οποίο να ξεπερνά το ποσό που θα είχε η 
απαίτηση κατά την ημερομηνία που γίνεται η αναστροφή, εάν δεν υπήρχε η ζημιά μείωσης της αξίας. 
 
 
Γ.14. Κόστος δανεισμού(Δ.Λ.Π. 23) 
 
Το κόστος δανεισμού είναι οι τόκοι που απορρέουν από τον δανεισμό, καθώς και τα λοιπά έξοδα που 
πραγματοποιούνται από μία επιχείρηση για τη λήψη των δανείων. 
 
Στην έννοια του κόστους δανεισμού περιλαμβάνονται: 
 - Τόκοι βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων τραπεζικών δανείων, καθώς και τόκοι υπεραναλήψεων. 
 - Απόσβεση της διαφοράς υπό το άρτιο ομολογιακών δανείων, 
 - Απόσβεση συμπληρωματικών εξόδων που πραγματοποιήθηκαν για την λήψη των δανείων, 
 - Χρηματοοικονομικές επιβαρύνσεις από χρηματοοικονομικές μισθώσεις, οι οποίες παρακολουθούνται   
   σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 17, 
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 - Συναλλαγματικές διαφορές δανείων σε ξένο νόμισμα, κατά την έκταση που αυτές θεωρούνται     
   χρηματοοικονομικό έξοδο. 
 
Όλα τα κόστη δανεισμού που μπορεί να κατανεμηθούν άμεσα στην απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή 
ενός περιουσιακού στοιχείου που πληρεί τις προϋποθέσεις πρέπει να κεφαλαιοποιούνται. 
 
 
Γ.15. Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών (Δ.Λ.Π. 24) 
 
Οι γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών καλύπτονται από το Δ.Λ.Π. 24 το οποίο αναφέρεται στις 
συναλλαγές μεταξύ μιας επιχείρησης που καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις και των συνδεδεμένων με 
αυτή μερών και εφαρμόζεται υποχρεωτικά για τις χρήσεις που αρχίζουν μετά την 1/1/2005. Το 
πρωτεύον στοιχείο του είναι η οικονομική ουσία και όχι ο νομικός τύπος των συναλλαγών. 
 
Συνδεδεμένο μέρος θεωρείται μία επιχείρηση εάν: 
 α) Άμεσα ή έμμεσα διαμέσου ενδιάμεσων μερών ελέγχει, ελέγχεται ή βρίσκεται κάτω από κοινό    
   έλεγχο με την επιχείρηση. 
 β) Κατέχει ένα ποσοστό μιας επιχείρησης και το ποσοστό αυτό της δίνει ουσιώδη επιρροή πάνω στην  
   επιχείρηση ή από κοινού έλεγχο πάνω στην επιχείρηση. 
 γ) Είναι συγγενής επιχείρηση, όπως ορίζεται από το ΔΛΠ 28. 
 δ) Είναι μία κοινοπραξία, όπως ορίζεται από το ΔΛΠ 31. 
 ε) Είναι βασικό μέλος του διοικητικού προσωπικού της επιχείρησης ή της μητρικής της. 
 ζ) Είναι κοντινό μέλος της οικογένειας οποιουδήποτε ατόμου της πρώτης και τέταρτης 
προαναφερθείσας περίπτωσης. 
 η) Είναι μία επιχείρηση η οποία ελέγχεται (είτε σε από κοινού έλεγχο είτε κάτω από ουσιώδη επιρροή,   
από ένα πρόσωπο που αναφέρεται στην τέταρτη και πέμπτη προαναφερθείσα περίπτωση.   
 θ) Είναι ένα πρόγραμμα καθορισμένων παροχών προς τους εργαζομένους της επιχείρησης με σκοπό το    
   οικονομικό όφελός του ή όφελος των εργαζομένων της επιχείρησης που αποτελεί συνδεδεμένο μέρος       
   της επιχείρησης. 
  
Συναλλαγή συνδεδεμένων μερών είναι μια μεταφορά πόρων, υπηρεσιών ή υποχρεώσεων μεταξύ των 
συνδεδεμένων μερών, ανεξάρτητα από το εάν επιβάλλεται ένα τίμημα ή όχι.   
 
 

Ε. ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας, έχουν 
δε καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση τις ίδιες λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν 
κατά την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσης, εκτός από την υιοθέτηση 
των νέων προτύπων και διερμηνειών, η εφαρμογή των οποίων έγινε υποχρεωτική για τις περιόδους 
μετά την 1 Ιανουαρίου 2013. 
 
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές από λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
από 1 Ιανουαρίου του 2013 
 
ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων (τροποποίηση). Η τροποποίηση αυτή 
εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2012. Η 
τροποποίηση αυτή αλλάζει την ομαδοποίηση των στοιχείων που παρουσιάζονται στα Λοιπά Συνολικά 
Εισοδήματα. Τα στοιχεία που μπορούν να αναταξινομηθούν (ή να «ανακυκλωθούν») στα Αποτελέσματα 
Χρήσης σε κάποια χρονική στιγμή στο μέλλον (για παράδειγμα, κατά την αποαναγνώριση ή τον 
διακανονισμό) θα παρουσιάζονται χωριστά από άλλα στοιχεία τα οποία δεν θα αναταξινομηθούν ποτέ. Η 
τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
ΔΛΠ 19 Παροχές σε εργαζομένους. Το τροποποιημένο ΔΛΠ 19 προτείνει σημαντικές αλλαγές στο 
λογιστικό χειρισμό των παροχών σε εργαζομένους, συμπεριλαμβανομένης της απαλοιφής του 
δικαιώματος επιλογής για αναβαλλόμενη αναγνώριση των μεταβολών των περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων συνταξιοδοτικού προγράμματος (γνωστή ως “μέθοδος περιθωρίου”). Αποτέλεσμα αυτού 
θα είναι η μεγαλύτερη μεταβλητότητα του ισολογισμού εκείνων των εταιρειών που έως και σήμερα 
εφαρμόζουν τη μέθοδο περιθωρίου. Επίσης, με τις τροποποιήσεις αυτές, θα περιοριστούν οι μεταβολές 
του καθαρού περιουσιακού στοιχείου (ή υποχρέωσης) προγράμματος συνταξιοδότησης που 
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αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης στο καθαρό έσοδο (έξοδο) τόκου και στο κόστος τρέχουσας 
απασχόλησης. Άλλη τροποποίηση περιλαμβάνει ποσοτική γνωστοποίηση ευαισθησίας. 
 
ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση)  Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση. (εφαρμόζεται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014). Αυτή η τροποποίηση στις 
οδηγίες εφαρμογής του ΔΛΠ 32 παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με κάποιες απαιτήσεις για τον 
συμψηφισμό χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην κατάσταση 
οικονομικής θέσης. Επί του παρόντος, η Εταιρεία αξιολογεί την επίδραση που θα έχει αυτή η 
τροποποίηση στις οικονομικές καταστάσεις. 
 
ΔΛΠ 36 (Τροποποίηση) Γνωστοποιήσεις ανακτήσιμης αξίας μη χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων. (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
την 1η Ιανουαρίου2014). Αυτή η τροποποίηση απαιτεί: α) την γνωστοποίηση της ανακτήσιμης αξίας 
ενός περιουσιακού στοιχείου ή μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών (ΜΔΤΡ) όταν έχει αναγνωριστεί ή 
αναστραφεί μια ζημιά απομείωσης και β) λεπτομερείς γνωστοποιήσεις σχετικά με την επιμέτρηση της 
εύλογης αξίας μείον έξοδα πώλησης όταν έχει αναγνωριστεί ή αναστραφεί μια ζημιά απομείωσης. 
Επίσης, αφαιρεί την απαίτηση να γνωστοποιηθεί η ανακτήσιμη αξία όταν μία ΜΔΤΡ περιέχει υπεραξία ή 
άυλα περιουσιακά στοιχεία με απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή και δεν υπάρχει απομείωση. Επί του 
παρόντος, η Εταιρεία αξιολογεί την επίδραση που θα έχει αυτή η τροποποίηση στις οικονομικές 
καταστάσεις. 
 
ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση. (εφαρμόζεται 
στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014). Αυτή η 
τροποποίηση επιτρέπει τη συνέχιση της λογιστικής αντιστάθμισης όταν ένα παράγωγο, το οποίο έχει 
οριστεί ως μέσο αντιστάθμισης, ανανεώνεται νομικά (novated) προκειμένου να εκκαθαριστεί από έναν 
κεντρικό αντισυμβαλλόμενο ως αποτέλεσμα νόμων ή κανονισμών, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες 
συνθήκες. Επί του παρόντος, η Εταιρεία αξιολογεί την επίδραση που θα έχει αυτή η τροποποίηση στις 
οικονομικές καταστάσεις. 
 
ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις.  Το ΣΔΛΠ (Συμβούλιο 
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) δημοσίευσε αυτή την τροποποίηση προκειμένου να συμπεριλάβει 
επιπλέον πληροφόρηση η οποία θα βοηθήσει τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να 
αξιολογήσουν την επίδραση ή την πιθανή επίδραση που θα έχουν οι συμφωνίες για διακανονισμό 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένου του 
δικαιώματος για συμψηφισμό που σχετίζεται με αναγνωρισμένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία και υποχρεώσεις, στην οικονομική θέση της οντότητας. Η τροποποίηση αυτή δεν αναμένεται να 
έχει επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. 
 
ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις. (εφαρμόζεται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2015). Η τροποποίηση απαιτεί 
επιπλέον γνωστοποιήσεις κατά την μετάβαση από το ΔΛΠ 39 στο ΔΠΧΑ 9. Η τροποποίηση δεν έχει 
υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα. (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 
ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2015). Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του ΣΔΛΠ για την 
αντικατάσταση του ΔΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Το ΣΔΛΠ στις επόμενες φάσεις του 
έργου θα επεκτείνει το ΔΠΧΑ 9 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την απομείωση της αξίας. 
Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές της 
καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9 δεν μπορεί να εφαρμοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία διότι δεν έχει υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, η Εταιρεία θα αποφασίσει εάν θα εφαρμόσει το 
ΔΠΧΑ9 νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2015. 
 
ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα: Λογιστική αντιστάθμισης και τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9, 
ΔΠΧΑ 7 και ΔΛΠ 39. (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 
Ιανουαρίου 2015). 
Το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 9 Λογιστική Αντιστάθμισης, την τρίτη φάση στο έργο αντικατάστασης του 
ΔΛΠ 39, το οποίο καθιερώνει μία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και 
αντιμετωπίζει ασυνέπειες και αδυναμίες στο τρέχων μοντέλο του ΔΛΠ 39. Η δεύτερη τροποποίηση 
απαιτεί να αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα οι αλλαγές στην εύλογη αξία μίας 
υποχρέωσης της οντότητας η οποία οφείλεται σε αλλαγές του πιστωτικού κινδύνου της ίδιας της 
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οντότητας και η τρίτη τροποποίηση αφαιρεί την υποχρεωτική ημερομηνία εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9. Οι 
τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΠΧΑ 13 Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας. Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά με την επιμέτρηση 
της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη 
χρήση των εύλογων αξιών αλλά παρέχουν διευκρινίσεις για την εφαρμογή τους σε περίπτωση που η 
χρήση τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα πρότυπα. Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή ορισμό της 
εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες 
γνωστοποιήσεις, ανεξάρτητα από το πρότυπο με βάση το οποίο γίνεται χρήση των εύλογων αξιών. 
Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και καλύπτουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία 
και τις υποχρεώσεις που επιμετρούνται στην εύλογη αξία και όχι μόνο τα χρηματοοικονομικά. Η 
τροποποίηση αυτή δεν αναμένεται να έχει επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. 
 
ΔΛΠ 19 Αναθεωρημένο (Τροποποίηση) Παροχές σε Εργαζομένους. (εφαρμόζεται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2014). Η περιορισμένου σκοπού 
τροποποίηση εφαρμόζεται σε εισφορές των εργαζομένων ή τρίτων μερών στα προγράμματα 
καθορισμένων παροχών και απλοποιούν την λογιστικοποίηση των εισφορών όταν είναι ανεξάρτητες του 
αριθμού των ετών που παρέχεται η εργασία, για παράδειγμα, εισφορές εργαζομένων που υπολογίζονται 
βάση ενός σταθερού ποσοστού του μισθού. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
 
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές από λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
από 1 Ιανουαρίου του 2014 
 
ΔΠΧΑ 10 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις 
οδηγίες αναφορικά με τον έλεγχο και την ενοποίηση, που παρέχονται στο ΔΛΠ 27και στο SIC 12. Το νέο 
πρότυπο αλλάζει τον ορισμό του ελέγχου ως καθοριστικού παράγοντα προκειμένου να αποφασιστεί εάν 
μια οικονομική οντότητα θα πρέπει να ενοποιείται. Το πρότυπο παρέχει εκτεταμένες διευκρινίσεις που 
υπαγορεύουν τους διαφορετικούς τρόπους κατά τους οποίους μία οικονομική οντότητα (επενδυτής) 
μπορεί να ελέγχει μία άλλη οικονομική οντότητα (επένδυση). Ο αναθεωρημένος ορισμός του ελέγχου 
εστιάζει στην ανάγκη να υπάρχει ταυτόχρονα το δικαίωμα (η δυνατότητα να κατευθύνονται οι 
δραστηριότητες που επηρεάζουν σημαντικά τις αποδόσεις) και οι μεταβλητές αποδόσεις(θετικές, 
αρνητικές ή και τα δύο) προκειμένου να υπάρχει έλεγχος. Τα νέο πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις 
αναφορικά με συμμετοχικά δικαιώματα και δικαιώματα άσκησης βέτο (protective rights), καθώς επίσης 
και αναφορικά με σχέσεις πρακτόρευσης /πρακτορευομένου. 
 
ΔΠΧΑ 11 Από κοινού Συμφωνίες. Το ΔΠΧΑ 11 παρέχει μια πιο ρεαλιστική αντιμετώπιση των από 
κοινού συμφωνιών εστιάζοντας στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, παρά στη νομική τους μορφή. Οι 
τύποι των συμφωνιών περιορίζονται σε δύο: από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες και κοινοπραξίες. 
Η μέθοδος της αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Οι συμμετέχοντες σε κοινοπραξίες 
εφαρμόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι οικονομικές οντότητες 
που συμμετέχουν σε από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες εφαρμόζουν παρόμοιο λογιστικό χειρισμό 
με αυτόν που εφαρμόζουν επί του παρόντος οι συμμετέχοντες σε από κοινού ελεγχόμενα περιουσιακά 
στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά 
με τους συμμετέχοντες σε από κοινού συμφωνίες, χωρίς να υπάρχει από κοινού έλεγχος.  
 
ΔΠΧΑ 12 Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες. Το ΔΠΧΑ 12αναφέρεται 
στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις μιας οικονομικής οντότητας, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών 
κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες των οικονομικών καταστάσεων να 
αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις οικονομικές επιπτώσεις που σχετίζονται με τη συμμετοχή 
της οικονομικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συμφωνίες και μη ενοποιούμενες 
οικονομικές οντότητες. Μία οικονομική οντότητα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή όλες από 
τις παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 12 στο σύνολό του, 
ήτο ΔΠΧΑ 10 ή 11 ή τα τροποποιημένα ΔΛΠ 27 ή 28. 
 
ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις. Το Πρότυπο αυτό δημοσιεύθηκε 
ταυτόχρονα με το ΔΠΧΑ 10 και σε συνδυασμό, τα δύο πρότυπα αντικαθιστούν το ΔΛΠ 27 
«Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις». Το τροποποιημένο ΔΛΠ27 ορίζει το λογιστικό 
χειρισμό και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις αναφορικά με τις συμμετοχές σε θυγατρικές, κοινοπραξίες 
και συγγενείς όταν μία οικονομική οντότητα ετοιμάζει ατομικές οικονομικές καταστάσεις. Παράλληλα, το 
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Συμβούλιο μετέφερε στο ΔΛΠ27 όρους του ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις» και του 
ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες» που αφορούν τις ατομικές οικονομικές καταστάσεις. 
 
ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες. Το ΔΛΠ 
28«Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ΔΛΠ 28«Επενδύσεις σε 
Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό χειρισμό 
αναφορικά με τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την 
εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και 
κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη δημοσίευση του ΔΠΧΑ11. 
 
ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12 (Τροποποίηση) Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, 
από κοινού συμφωνίες και γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες: 
Οδηγίες μετάβασης. (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
1ηΙανουαρίου 2014). H τροποποίηση στις οδηγίες μετάβασης των ΔΠΧΑ 10, 11 και 12 παρέχει 
διευκρινίσεις σχετικά με τις οδηγίες μετάβασης στο ΔΠΧΑ 10 και περιορίζει τις απαιτήσεις για παροχή 
συγκριτικής πληροφόρησης στις γνωστοποιήσεις του ΔΠΧΑ 12 μόνο για την περίοδο που προηγείται 
άμεσα της πρώτης ετήσιας περιόδου κατά την οποία εφαρμόζεται το ΔΠΧΑ 12. Συγκριτική 
πληροφόρηση για γνωστοποιήσεις σχετικά με συμμετοχές σε μη ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες 
(structured entities) δεν απαιτείται. 
 
 
• Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων 
βελτιώσεων για το 2011 του ΣΔΛΠ. Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις 
σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων 
του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ που δημοσιεύτηκε τον Μάιο 2012. Οι 
τροποποιήσεις αυτές εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 1η Ιανουαρίου 2013. 
 
ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων. Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις σχετικά 
με τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις για τα συγκριτικά στοιχεία όταν μια οικονομική οντότητα συντάσσει 
έναν επιπλέον ισολογισμό είτε (α) κατ’ εφαρμογή του ΔΛΠ 8«Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές των 
λογιστικών εκτιμήσεων και λάθη» είτε (β) εθελοντικά. 
 
ΔΛΠ 16 Ενσώματα πάγια. Η τροποποίηση διευκρινίζει πως τα ανταλλακτικά και ο λοιπός εξοπλισμός 
συντήρησης ταξινομούνται ως ενσώματα πάγια και όχι ως αποθέματα όταν πληρούν τον ορισμό των 
ενσώματων παγίων, δηλαδή όταν χρησιμοποιούνται για περισσότερες από μία περίοδο. 
 
ΔΛΠ 32 Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση. Η τροποποίηση διευκρινίζει πως ο φόρος 
εισοδήματος που σχετίζεται με τη διανομή κερδών αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα ενώ ο φόρος 
εισοδήματος που σχετίζεται με τα έξοδα συναλλαγών των λοιπών στοιχείων της καθαρής θέσης 
αναγνωρίζεται απευθείας στα ίδια κεφάλαια, σύμφωνα με το ΔΛΠ 12. 
 
ΔΛΠ 34 Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά. Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με 
τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις για τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις των λειτουργικών τομέων 
στις συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, όπως προβλέπει το ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς». 
 
 
• Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2012 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2014). Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις 
σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε εφτά ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των 
αποτελεσμάτων του κύκλου 2010-12 του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ. Οι 
τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΠΧΑ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών. Η τροποποίηση διευκρινίζει τον 
ορισμό της ‘προϋπόθεσης κατοχύρωσης’ και ορίζει διακριτά τον ‘όρο απόδοσης’ και τον ‘όρο υπηρεσίας’. 
 
ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων. Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η υποχρέωση για ενδεχόμενο 
τίμημα το οποίο πληροί τον ορισμό του χρηματοοικονομικού στοιχείου ταξινομείται ως 
χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ως στοιχείο της καθαρής θέσης βάση των ορισμών του ΔΛΠ 32 
«Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση». Επίσης διευκρινίζει πως κάθε ενδεχόμενο τίμημα, 
χρηματοοικονομικό και μη χρηματοοικονομικό, που δεν είναι στοιχείο της καθαρής θέσης επιμετρείται 
στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. 
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ΔΠΧΑ 8 Λειτουργικοί τομείς. Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση των εκτιμήσεων της 
διοίκησης όσον αφορά την συνάθροιση των λειτουργικών τομέων. 
 
ΔΠΧΑ 13 Επιμέτρηση εύλογης αξίας. Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το πρότυπο δεν αποκλείει τη 
δυνατότητα της επιμέτρησης βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων και υποχρεώσεων στα ποσά των τιμολογίων 
σε περιπτώσεις όπου η επίπτωση της προεξόφλησης είναι ασήμαντη. 
 
ΔΛΠ 16 Ενσώματα πάγια και ΔΛΠ 38 Άυλα περιουσιακά στοιχεία. Και τα δύο πρότυπα 
τροποποιήθηκαν προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται η προ 
αποσβέσεων λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και οι συσσωρευμένες αποσβέσεις όταν μια 
οικονομική οντότητα ακολουθεί τη μέθοδο της αναπροσαρμογής. 
 
ΔΛΠ 24 Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών. Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να 
συμπεριλάβει ως συνδεδεμένο μέρος μία εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες βασικού διοικητικού στελέχους 
στην οικονομική οντότητα ή στην μητρική εταιρεία της οικονομικής οντότητας. 
 
 
• Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2013 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2014). Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις 
σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε τέσσερα ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των 
αποτελεσμάτων του κύκλου 2011-13 του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ. Οι 
τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων. Η τροποποίηση διευκρινίζει πως το ΔΠΧΑ 3 δεν έχει εφαρμογή 
στην λογιστικοποίηση του σχηματισμού οποιαδήποτε από κοινού δραστηριότητας βάση του ΔΠΧΑ 11 
στις οικονομικές καταστάσεις της ίδιας της από κοινού δραστηριότητας. 
 
ΔΠΧΑ 13 Επιμέτρηση εύλογης αξίας. Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η εξαίρεση που παρέχει το 
ΔΠΧΑ 13 για ένα χαρτοφυλάκιο χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων (‘portfolio 
exception’) έχει εφαρμογή σε όλα τα συμβόλαια(συμπεριλαμβανομένων των μη χρηματοοικονομικών 
συμβολαίων) εντός του πεδίου εφαρμογής του ΔΛΠ 39/ΔΠΧΑ 9. 
 
ΔΛΠ 40 Επενδύσεις σε ακίνητα. Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να διευκρινιστεί πως το 
ΔΛΠ 40 και το ΔΠΧΑ 3 δεν είναι αμοιβαίως αποκλειόμενα. 
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1. Κύθινο εξγαζηώλ
Υξήζε                  

31.12.2013

Υξήζε                  

31.12.2012

Ξσιήζεηο Υπεξεζηώλ 60.500,00 60.750,00

ύλνιν 60.500,00 60.750,00

2. Κόζηνο Πωιήζεωλ
Υξήζε                  

31.12.2013

Υξήζε                  

31.12.2012

Ακνηβέο & ΄Δμνδα Ξξνζσπηθνύ (34.394,57) (34.624,04)

Ακνηβέο & ΄Δμνδα Τξίησλ (3.632,50) (3.500,00)

Ξαξνρέο Τξίησλ (12.822,88) (12.547,01)

Γηάθνξα ΄Δμνδα (6.563,48) (8.940,92)

Απνζβέζεηο (3.311,96) (4.704,16)

ύλνιν (60.725,39) (64.316,13)

3.Λνηπά έζνδα - έμνδα (θαζαξά)
Υξήζε                  

31.12.2013

Υξήζε                  

31.12.2012

Έθηαθηα Έζνδα θαη Θέξδε 132,00 0,00

Έθηαθηα Έμνδα θαη Εεκίεο 0,00 0,00

Έμνδα Ξξνεγνύκελσλ Φξήζεσλ (97,39) (886,55)

ύλνιν 34,61 (886,55)

4. Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο
Υξήζε                  

31.12.2013

Υξήζε                  

31.12.2012

Ακνηβέο & ΄Δμνδα Ξξνζσπηθνύ 0,00 0,00

Ακνηβέο & ΄Δμνδα Τξίησλ 0,00 0,00

Ξαξνρέο Τξίησλ 0,00 0,00

Γηάθνξα ΄Δμνδα 0,00 0,00

ύλνιν 0,00 0,00

5. Έμνδα δηαζέζεωο
Υξήζε                  

31.12.2013

Υξήζε                  

31.12.2012

Ακνηβέο & ΄Δμνδα Ξξνζσπηθνύ 0,00 0,00

Ακνηβέο & ΄Δμνδα Τξίησλ 0,00 0,00

ύλνιν 0,00 0,00

6. Υξεκαηννηθνλνκηθό θόζηνο
Υξήζε                  

31.12.2013

Υξήζε                  

31.12.2012

Ξηζησηηθνί ηόθνη 0,00 0,00

Φξεσζηηθνί ηόθνη (25,00) 0,00

ύλνιν (25,00) 0,00

7. Έμνδα θόξνπ ρξήζεο
Υξήζε                  

31.12.2013

Υξήζε                  

31.12.2012

Γηαθνξέο θνξνινγηθνύ ειέγρνπ 0,00 0,00

ύλνιν 0,00 0,00

Δηαηξία

ΗΜΔΙΩΔΙ ΣΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ

Δηαηξία

Δηαηξία

Δηαηξία

Δηαηξία

Δηαηξία

Δηαηξία
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8. Λεηηνπξγηθά Πάγηα

ΔΣΑΙΡΙΑ

Αμία θηήζεσο Μεραλήκαηα

Έπηπια θαη 

ινηπόο 

εμνπιηζκόο

ύλνιν 

ελζώκαησλ 

παγίσλ

Υπόλοιπο 31.12.2011 -                     193.806,93         193.806,93         

Πποζθήκερ πεπιόδος 1.1-31.12.2012 -                     -                     -                     

Πυλήζειρ πεπιόδος 1.1-31.12.2012 -                     -                     -                     

Τπόινηπν 31.12.2012 -                    193.806,93      193.806,93      

πζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο

Υπόλοιπο 31.12.2012 -                     191.684,87         191.684,87         

Αποζβέζειρ πεπιόδος 1.1-31.12.2012 -                     1.771,96             1.771,96             

Πυλήζειρ πεπιόδος 1.1-31.12.2012 -                     -                     -                     

Τπόινηπν 31.12.2012 -                    193.456,83      193.456,83      

Αλαπόζβεζηε αμία

Τπόινηπν 31.12.2013 -                    350,10              350,10              

Τπόινηπν 31.12.2012 -                    2.122,06           2.122,06           
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9. Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

ΔΣΑΙΡΙΑ

Αμία θηήζεσο Μεραλήκαηα

Λνγηζκηθά 

πξνγξάκκαηα

ύλνιν άπισλ 

ζηνηρείσλ 

Υπόλοιπο 31.12.2011 -                     507.442,11 507.442,11

Πποζθήκερ πεπιόδος 1.1-31.12.2012 -                     0,00 0,00

Πυλήζειρ πεπιόδος 1.1-31.12.2012 -                     0,00 0,00

Τπόινηπν 31.12.2012 -                    507.442,11 507.442,11

πζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο

Υπόλοιπο 31.12.2012 -                     503.677,92 503.677,92

Αποζβέζειρ πεπιόδος 1.1-31.12.2013 -                     1.540,00 1.540,00

Πυλήζειρ πεπιόδος 1.1-31.12.2012 -                     0,00 0,00

Τπόινηπν 31.12.2012 -                    505.217,92 505.217,92

Αλαπόζβεζηε αμία

Τπόινηπν 31.12.2013 -                    2.224,19 2.224,19

Τπόινηπν 31.12.2012 -                    3.764,19 3.764,19
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10. Λνηπά ζηνηρεία πάγηνπ ελεξγεηηθνύ

31.12.2013 31.12.2012

Λοιπέρ μακποππόθεζμερ απαιηήζειρ 800,00 800,00

ύλνιν 800,00 800,00

11. Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο

31.12.2013 31.12.2012

Πελάηερ 134.460,49 128.660,49

Λοιπέρ απαιηήζειρ 1.311,28 1.351,26

ύλνιν 135.771,77 130.011,75

12. Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα

31.12.2013 31.12.2012

Ταμείο 235,89 561,64

Καηαθέζειρ ότευρ και πποθεζμίαρ 5.947,53 3.552,48

ύλνιν 6.183,42 4.114,12

13. Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο

31.12.2013 31.12.2012

Ππομηθεςηέρ 1.991,64 4.994,25

Λοιπέρ βπασςππόθεζμερ ςποσπεώζειρ 10.329,76 3.462,11

ύλνιν 12.321,40 8.456,36

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

31.12.2013 31.12.2012

Πποκαηαβολέρ  πελαηών 119,08 119,08

Αζθαλιζηικοί οπγανιζμοί 1.705,27 1.705,27

Πιζηυηέρ διάθοποι 8.505,41 1.637,76

ύλνιν 10.329,76 3.462,11

14. Φόξνο εηζνδήκαηνο θαη ινηπνί θόξνη πιεξσηένη

31.12.2013 31.12.2012

Λοιποί θόποι πληπυηέοι 12.051,97 11.708,41

ύλνιν 12.051,97 11.708,41

15. Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο εξγαδνκέλσλ κεηά ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία

31.12.2013 31.12.2012

Ππόβλετη καηά ηην έναπξη ηηρ πεπιόδος 4.433,31 3.908,77

ύλνιν 4.433,31 3.908,77

16. Μεηνρηθό Κεθάιαην

31.12.2013 31.12.2012

Καηαβλημένο (15,000 μησ. x € 34,00) 510.000,00 510.000,00

ύλνιν 510.000,00 510.000,00

ΔΣΑΙΡΙΑ

ΔΣΑΙΡΙΑ

ΔΣΑΙΡΙΑ

ΔΣΑΙΡΙΑ

ΔΣΑΙΡΙΑ

ΔΣΑΙΡΙΑ

ΔΣΑΙΡΙΑ

ΔΣΑΙΡΙΑ
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17. πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ΓΛΠ 24:

(πνζά εθθξαζκέλα ζε €)

1.1-31.12.2013 1.1-31.12.2012

Ξσιήζεηο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ 60.000                 60.000                 

΄Δμνδα -                      -                      

Απαηηήζεηο 133.286               127.486               

Υπνρξεώζεηο   5.751                   1.162                   

18. Λνηπέο ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο θαη ελδερόκελεο απαηηήζεηο

19. Δκπξάγκαηα βάξε

Γελ ππάξρνπλ ππνζήθεο θαη πξνζεκεηώζεηο ή νπνηαδήπνηε άιια βάξε, επί ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ.

20. Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο

21. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία θαηάξηηζεο ηωλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεωλ

Γελ ππάξρνπλ γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία θαηάξηηζεο ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ.

Ζ Ινγίζηξηα

Φσηεηλή Καξηλνπνύινπ

Α.Γ.Τ. ΑΕ089628

Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο δηθαζηηθώλ ή δηαηηεηηθώλ νξγάλσλ πνπ λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηεο

Δηαηξίαο. Γελ ππάξρνπλ ινηπέο ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο ή απαηηήζεηο ηεο Δηαηξίαο.

Ζ εηαηξεία δελ έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά γηα ηε ρξήζε 2010. Νη θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηεο Δηαηξίαο γηα ηε ρξήζε απηή δελ έρνπλ εμεηαζηεί από ηηο θνξνινγηθέο αξρέο

θαη σο εθ ηνύηνπ ηα θνξνινγηθά απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεσο απηήο δελ έρνπλ θαηαζηεί νξηζηηθά. Ζ Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο εθηηκά όηη νη πξόζζεηνη θόξνη θαη

πξνζαπμήζεηο πνπ ελδερνκέλσο πξνθύςνπλ γηα ηελ ελ ιόγσ ρξήζε, δελ ζα αζθήζνπλ νπζηώδε επίδξαζε ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, θαη γηα ην ιόγν απηό δελ έρεη

δηελεξγεζεί ζρεηηθή πξόβιεςε ζε απηέο. 

Ησάλλεο Ξαπαδόπνπινο

Α.Γ.Τ. Μ064415

Θσλ/λνο Ιπζαξίδεο

Α.Γ.Τ. ΑΒ717671

Ν Γηεπζύλσλ Σύκβνπινο

Α.Γ.Τ. Μ547337

Καξνύζη, 26 Καξηίνπ 2014

Θσλ/λνο Κηηδάιεο

Ν Ξξόεδξνο ηνπ Γ.Σ. Ν Νηθνλνκηθόο Γηεπζπληήο

Γηα ηηο ρξήζεηο πνπ έιεμαλ ηελ 31/12/2011 θαη ηελ 31/12/2012, ε Δηαηξία ε νπνία ππόθεηηαη ζε θνξνινγηθό έιεγρν από Λόκηκν Διεγθηή ζύκθσλα κε ηελ παξ.5 ηνπ

άξζξνπ 82 ηνπ Λ.2238/1994, έιαβε Ξηζηνπνηεηηθό Φνξνινγηθήο Σπκκόξθσζεο, ρσξίο λα πξνθύςνπλ δηαθνξέο. Νη ελ ιόγσ ρξήζεηο ζεσξνύληαη ηειηθέο από πιεπξάο

θνξνινγηθνύ ειέγρνπ κεηά ην πέξαο δεθανθηώ κελώλ από ηελ ππνβνιή ηνπ Ξηζηνπνηεηηθνύ Φνξνινγηθήο Σπκκόξθσζεο ζην Υπνπξγείν Νηθνλνκηθώλ. 

Γηα ηε ρξήζε 2013, ε Δηαηξία έρεη ππαρζεί ζην θνξνινγηθό έιεγρν ησλ Νξθσηώλ Διεγθηώλ Ινγηζηώλ πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 § 5 Λ.2238/1994.

Ν έιεγρνο απηόο γηα ηε ρξήζε 2013 βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ην ζρεηηθό θνξνινγηθό πηζηνπνηεηηθό πξνβιέπεηαη λα ρνξεγεζεί κεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθώλ

θαηαζηάζεσλ ρξήζεσο 2013.

Αλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ θνξνινγηθνύ ειέγρνπ πξνθύςνπλ πξόζζεηεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο εθηηκνύκε όηη απηέο δελ ζα έρνπλ νπζηώδε επίδξαζε ζηηο

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
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: ΓΗΔΘΝΖ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ Α.Δ.Ο.Δ.Λ. (Α.Μ. ΟΔΛ 111)

: Με ύκθσλε Γλώκε - Mε Έκθαζε Θέκαηνο θαη κε Άιιν Θέκα

31/12/2013 31/12/2012 1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ

Κύθινο εξγαζηώλ 60.500 60.750

Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 2.574 5.886 Κόζηνο πσιήζεσλ (60.725) (64.316)

Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 800 800 Μηθηά θέξδε/(δεκηέο) (225) (3.566)

Απαηηήζεηο από πειάηεο 134.460 128.660

Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 1.311 1.351

Σακηαθά δηαζέζηκα 6.183 4.114 Λνηπά έζνδα - έμνδα (θαζαξά) 35 (887)

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 145.329 140.812 Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο (25) -

Έμνδα δηαζέζεσο - -

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ Κέξδε/(δεκηέο) πξν θόξωλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάηωλ (216) (4.453)

Μεηνρηθό Κεθάιαην (15000κηρ*34€  ) 510.000 510.000 Υξεκαηννηθνλνκηθό θόζηνο (θαζαξό) - -

Λνηπά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ (393.477) (393.261)

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ (α) 116.523 116.739 Κέξδε/(δεκηέο) πξν θόξωλ (216) (4.453)

Πξνβιέςεηο/ Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 4.433 3.909 Έμνδα θόξνπ ρξήζεο - -

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 24.373 20.165

ύλνιν ππνρξεώζεωλ (β) 28.807 24.074 Κέξδε/ (δεκηέο) κεηά από θόξνπο (Α) (216) (4.453)

ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (α)+(β) 145.329 140.812

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηα από θόξνπο (Β) - -

πγθεληξωηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Α)+(Β) (216) (4.453)

(0,0144)                     (0,2968)                     

31/12/2013 31/12/2012

116.739 121.191 3.096 251

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (216) (4.453)

116.523 116.739

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ

1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Κέξδε/(δεκηέο) πξν θόξωλ (216) (4.453)

Πιένλ/κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:

Απνζβέζεηο 3.312 4.704

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα - -

1.1-31.12.2013 1.1-31.12.2012

α) 60.000 60.000 Πιένλ/ κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη

β) - - κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο:

γ) 133.286 127.486 Μείσζε/(αύμεζε) απαηηήζεσλ (5.760) (1.784)

δ) 5.751 1.162 (Μείσζε)/αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ δαλεηαθώλ) 4.733 1.913

Μείνλ:

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα - -

31.12.2013 31.12.2012 Καηαβεβιεκέλνη θόξνη - -

                                  Έκκηζζνη 1 1 ύλνιν εηζξνώλ/(εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) 2.069 380

                                  Ζκεξνκίζζηνη 0 0

                                  ύλνιν 1 1 Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Αγνξά ελζώκαησλ θαη άπισλ πάγησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ - -

Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ - -

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

Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα - -

Δμνθιήζεηο δαλείσλ - -

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

Καζαξή αύμεζε/(κείωζε) ζηα ηακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ρξήζεο (α)+(β)+(γ) 2.069 380

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεο 4.114 3.734

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο 6.183 4.114

ΔΣΑΗΡΗΑ

10. Ζ εκεξνκελία έγθξηζεο ησλ αλσηέξσ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην είλαη ε 26/03/2014.

11. ηελ εηήζηα Οηθνλνκηθή έθζεζε ηα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε επξώ. Σπρόλ δηαθνξέο ζε αζξνίζκαηα νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο.

2. Ζ εηαηξεία δελ έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά γηα ηε ρξήζε 2010. Ζ Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο εθηηκά όηη νη πξόζζεηνη θόξνη θαη πξνζαπμήζεηο πνπ

ελδερνκέλσο πξνθύςνπλ γηα ηελ ελ ιόγσ ρξήζε, δελ ζα αζθήζνπλ νπζηώδε επίδξαζε ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο θαη γηα ην ιόγν απηό δελ έρεη

δηελεξγεζεί ζρεηηθή πξόβιεςε ζε απηέο. Γηα ηηο ρξήζεηο 2011, 2012 θαη 2013 ε εηαηξεία έρεη ππαρζεί ζην θνξνινγηθό έιεγρν ησλ Οξθσηώλ Διεγθηώλ

Λνγηζηώλ πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 παξ. 5 Ν. 2238/1994 (βι. ζεκείσζε 20 ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ).

Μαξνύζη, 26 Μαξηίνπ 2014

3. Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο δηθαζηηθώλ ή δηνηθεηηθώλ νξγάλσλ πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή

θαηάζηαζε ηεο εηαηξίαο.

12. Γελ ππάξρνπλ κεηαγελέζηεξα ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ γεγνλόηα, ηα νπνία αθνξνύλ ηελ εηαηξεία θαη επηβάιιεηαη αλαθνξά ηνπο από ηα Γηεζλή

Λνγηζηηθά Πξόηππα.

13. Σπρόλ δηαθνξά ζηα αζξνίζκαηα νθείιεηαη ζε ζηξνγπινπνηήζεηο.

14. Σν άιιν ζέκα ζηελ έθζεζε ειέγρνπ ηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή αλαθέξεηαη ζην γεγνλόο όηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πξνεγνύκελεο

ρξήζεο ειέγρζεθαλ από άιινλ Οξθσηό Διεγθηή Λνγηζηή, ν νπνίνο εμέθξαζε γλώκε κε έκθαζε ζην ζέκα όηη ζπληξέρνπλ νη πξνϋπνζέζεηο εθαξκνγήο

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ θσδ. Ν. 2190/1920.

΄Δζνδα

΄Δμνδα

Απαηηήζεηο

Τπνρξεώζεηο   

6. Ο αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ζηελ εηαηξία είλαη:

1. Ζ Δηαηξεία έρεη αθνινπζήζεη ηηο ίδηεο  Βαζηθέο Λνγηζηηθέο Αξρέο ηνπ Ηζνινγηζκνύ ηεο 31.12.2012.

4. Δπί ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξείαο δελ ππάξρνπλ εκπξάγκαηα βάξε.

5. Πίλαθαο ζπλαιιαγώλ κε ζπλδεδεκέλα κέξε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ΓΛΠ 24 (πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ)

ΔΣΑΗΡΗΑ

E-CONSTRUCTION A.E.
ΠΤΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ

ΔΓΡΑ :ΑΜΑΡΟΤΗΟΤ-ΥΑΛΑΝΓΡΗΟΤ 29 - 151 25 ΜΑΡΟΤΗ - ΑΡ. Γ.Δ.Μ.Ζ.: 4791201000  (ΑΡ. Μ.Α.Δ. 51858/01/ΑΣ/Β/2/171)

Αξκόδηα Τπεξεζία 

ηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πεξηόδνπ από 1 Ηαλνπαξίνπ έωο 31 Γεθεκβξίνπ 2013

Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, πνπ πξνθύπηνπλ απν ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο,ζηνρεύνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο E-CONSTRUCTION A.E. πληζηνύκε επνκέλσο ζηόλ

αλαγλώζηε, πξηλ πξνβεί ζε νπνηαλδήπνηε είδνπο επελδπηηθή επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηελ εηαηξεία, λα αλαηξέμεη ζηε δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ ηεο εηαηξείαο, όπνπ αλαξηώληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζώο θαη ε έθζεζε ειέγρνπ ηνπ νξθσηνύ

ειεγθηή ινγηζηή.

(δεκνζηεπκέλα βάζεη ηνπ Κ.Ν.2190, άξζξν 135, γηα επηρεηξήζεηο πνπ ζπληάζζνπλ εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ελνπνηεκέλεο θαη κε, θαηά ηα ΓΛΠ/ΓΠΥΑ)

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ΔΣΑΗΡΗΑ

Πνζά εθθξαζκέλα ζε  €

Πνζά εθθξαζκέλα ζε  €

Πνζά εθθξαζκέλα ζε  €

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ιήμεο ρξήζεο (31/12/2013 θαη 31/12/2012 

αληίζηνηρα)

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ έλαξμεο ρξήζεο (01/01/2013 θαη 01/01/2012 

αληίζηνηρα)

Κέξδε/(δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη 

ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ

ΔΣΑΗΡΗΑ

Πνζά εθθξαζκέλα ζε  €

ΔΣΑΗΡΗΑ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ

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

Γηεύζπλζε δηαδηθηύνπ 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ

Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, Γεληθή Γηεύζπλζε Αλάπηπμεο Π.Δ. 

Βνξείνπ Σνκέα Αζελώλ/Γηεύζπλζε Αλάπηπμεο-Σκήκα 

Δκπνξίνπ & Σνπξηζκνύ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΩΝ ΔΟΓΩΝ

ύλζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ

Ζκεξνκελία έγθξηζεο από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ησλ εηήζησλ 

νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ

Γηεπζύλσλ ύκβνπινο: Κσλζηαληίλνο Λπζαξίδεο

Διεγθηηθή Δηαηξία

Σύπνο ΄Δθζεζεο Διέγρνπ Διεγθηώλ

Οξθσηόο Διεγθηήο Λνγηζηήο

ύκβνπινη: Νηθόιανο Γεξαξράθεο, Αζελά Ζιηάδε

 26 Μαξηίνπ 2014

Αληηπξόεδξνο: Υξήζηνο Ησάλλνπ

Πξόεδξνο: Κσλζηαληίλνο Μηηδάιεο

ΔΣΑΗΡΗΑ

Α.Γ.Σ.: ΑΕ 089628

7. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο πεξηιακβάλνληαη κε ηελ κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο

εηαηξείαο J&P-ΑΒΑΞ Α.Δ. κε έδξα ηελ Διιάδα  θαη πνζνζηό ζπκκεηνρήο 100%.

8. Σα θέξδε/(δεκηέο) κεηά ηνπο θόξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε επξώ) ππνινγίζζεθαλ κε βάζε ην κέζν ζηαζκηζκέλν αξηζκό επί ηνπ ζπλόινπ ησλ

κεηνρώλ ζε θπθινθνξία.

9. Ζ έκθαζε ζέκαηνο ζηελ έθζεζε ειέγρνπ ηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή, αλαθέξεηαη ζην γεγνλόο όηη ζπληξέρνπλ νη πξνππνζέζεηο εθαξκνγήο ησλ

δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ θσδ. Ν. 2190/1920. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ζα πξνηείλεη ζηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ηελ ιήςε κέηξσλ

γηα ηελ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ηεο εηαηξείαο.

ΦΩΣΔΗΝΖ ΜΑΡΗΝΟΠΟΤΛΟΤ

Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ

ΚΩΝ/ΝΟ ΛΤΑΡΗΓΖ

Α.Γ.Σ.: ΑΒ 717671 Α.Γ.Σ.: Ξ 064415Α.Γ.Σ.:  Ξ 547337

ΗΩΑΝΝΖ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΚΩΝ/ΝΟ ΜΗΣΕΑΛΖ

Ο ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖΟ ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟΟ  ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..                                             

http://www.b2bconstruct.gr/
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