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Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το 

∆ιοικητικό Συμβούλιο της “TASK J&P-ΑΒΑΞ A.E.” την 31 Μαΐου 2017 και θα  δημοσιοποιηθούν με την 

ανάρτησή τους στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρίας 

www.task-jp-avax.gr  
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01.01.2016-31.12.2016 
 

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, 

η δραστηριοποίηση της TASK J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. (η «Εταιρία») μετά το 2009 στην παροχή υπηρεσιών 

καθαριότητας & συντήρησης εγκαταστάσεων οι οποίες αναφέρονται διεθνώς με τον όρο Facility 

Management, αποτέλεσε ένα τολμηρό επιχειρηματικό βήμα για τον Όμιλο εταιρειών J&P-ΑΒΑΞ 

δεδομένων των οικονομικών συνθηκών της χώρας. 

 

Η Εταιρία μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα προχώρησε στη στελέχωσή της και δημιούργησε την 

εσωτερική δομή για να διεκδικήσει συμβάσεις σε νέους τομείς και δραστηριότητες, και να 

εξυπηρετήσει με την αρμόζουσα ποιότητα υψηλό όγκο εργασιών και ευρύ πελατολόγιο. 

 

Μετά από τις πρώτες κινήσεις αναδιοργάνωσης το 2009, η νέα δραστηριότητα της Εταιρίας 

ουσιαστικά ξεκίνησε το 2010 με την ανάληψη έργων σε πελάτες που ποικίλουν από πολυεθνικές 

αλυσίδες καταστημάτων μέχρι εγκαταστάσεις βιομηχανικού χαρακτήρα και διοικητικά κτίρια κρατικών 

φορέων. Αυτή η προσπάθεια συνεχίστηκε ακόμη εντονότερα τα επόμενα χρόνια, διευρύνοντας 

περαιτέρω το πελατολόγιο, τις προσφερόμενες υπηρεσίες και τον όγκο εργασιών. To 2016 η Εταιρία 

επικεντρώθηκε στη διατήρηση των υπηρεσιών που ήταν περισσότερο κερδοφόρες.  

 

Οικονομικά Αποτελέσματα 

Το 2016 η συνεχιζόμενη γενική οικονομική κρίση της χώρας επηρέασε τα οικονομικά αποτελέσματα 

που κατέγραψε η Εταιρία, με τον κύκλο εργασιών να μειώνεται κατά 5% στα €9,6 εκ έναντι €10,1 εκ 

το 2015. Σε επίπεδο κερδοφορίας τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν κατά 67% στα €0,4 εκ το 2016 

έναντι €1,1 εκ στο προηγούμενο έτος, και την καθαρή κερδοφορία να καταγράφει πτώση 75% στα 

€0,2 εκ έναντι €0,8 εκ το 2015. 

 
Στο περιβάλλον αυτό, η κεφαλαιακή δομή της Εταιρίας έχει παραμείνει ισχυρή, με υψηλά ίδια κεφάλαια 

που μπορούν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη της Εταιρίας για τα επόμενα χρόνια. Οι υποχρεώσεις από 

τραπεζικό δανεισμό μειώθηκαν στα €0,9 εκ στο τέλος του 2016 σε σχέση με το προηγούμενο έτος του 

οποίου ο δανεισμός ήταν €1,0 εκ. 

 

Εκτιμήσεις & Προοπτικές για το 2017 

Σύμφωνα με τα τρέχοντα δεδομένα, τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρίας αναμένονται να 

διατηρηθούν σταθερά κατά το 2017, διατηρώντας όμως τη δυναμική να επανέλθει άμεσα σε θετικούς 

ρυθμούς ανάπτυξης εφόσον το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον βελτιωθεί. Σε μεσοπρόθεσμο 

ορίζοντα, ο ρυθμός βελτίωσης των οικονομικών δεδομένων της Εταιρίας θα εξαρτηθεί και από την 

διαθεσιμότητα τραπεζικών κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης της Εταιρίας. 

 
 

3



 

Μερισµατική Πολιτική 

Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας προτείνει τη διανομή μερίσματος 80 ευρώ από τα κέρδη 

προηγουμένων χρήσεων καθώς και από μέρος των κερδών της χρήσης 2016, η οποία τελεί υπό την 

έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. 

 

Ίδιες Μετοχές 

Στο τέλος της χρήσης 2016, η Εταιρία δεν κατέχει ίδιες μετοχές. Η γενική συνέλευση των μετόχων της 

Εταιρίας ουδέποτε έχει λάβει σχετική απόφαση για την αγορά ιδίων μετοχών, και δεν έχει 

πραγματοποιηθεί σχετική συναλλαγή. 

 

Υποκαταστήματα 

Η Εταιρία διατηρεί υποκατάστημα στο ∆ιεθνή Αερολιμένα Αθηνών. 

 

Κίνδυνοι 

Οι δραστηριότητες της Εταιρίας υπόκεινται σε διάφορους κινδύνους και αβεβαιότητες, οι οποίες 

σχετίζονται με τη φύση των εργασιών, τις επικρατούσες πιστωτικές συνθήκες, τις σχέσεις με τους 

πελάτες, τους προμηθευτές και τους υπεργολάβους. Σε μεγάλο βαθμό, ο κίνδυνος που απορρέει από 

αυτές τις σχέσεις και συναλλαγές είναι προβλέψιμος ή μπορεί να αντιμετωπισθεί με την επιλογή της 

κατάλληλης πολιτικής διαχείρισής τους λόγω της συσσωρευμένης εμπειρίας των στελεχών και των 

θεσμικών διαδικασιών της Εταιρίας. 

 

Το ζητούμενο πάντα είναι ο κίνδυνος να αμβλύνεται και να περιορίζεται σε ανεκτά πλαίσια και 

διαχειρίσιμα επίπεδα για τη λειτουργία της Εταιρίας, δεδομένου ότι κανένα σύστημα και πολιτική 

διαχείρισης κινδύνου δεν μπορεί να προσφέρει απόλυτη ασφάλεια και να αποκλείσει κάθε κίνδυνο. 

 

Οι παράγοντες των βασικότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων, οι πολιτικές διαχείρισης αυτών καθώς και 

η επίπτωσή τους στις δραστηριότητες της Εταιρίας έχουν ως εξής:  

  

α. Πιστωτικός κίνδυνος  

Η Εταιρία ακολουθεί μία αυστηρή πολιτική ατομικής εξέτασης νέων πελατών ως προς την πιστοληπτική 

τους ικανότητα, προκειμένου να υποβάλλει επισήμως προσφορά με συγκεκριμένους όρους και 

συνθήκες πληρωμής και παράδοσης. Το χαρτοφυλάκιο έργων της Εταιρίας είναι ευρύ και περιλαμβάνει 

έργα πελατών τους οποίους θεωρεί κατά τεκμήριο φερέγγυους και αξιόπιστους, συμπεριλαμβανομένου 

του Ελληνικού ∆ημοσίου. Υπό αυτό το πρίσμα της διασποράς του πελατολογίου της, η Εταιρία 

παρουσιάζει μέτριου επιπέδου συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου. 

 

Οι συναλλαγές της Εταιρίας αναγκαστικά διασφαλίζονται σε μεγάλο βαθμό με τη διαμεσολάβηση του 

τραπεζικού συστήματος για την έκδοση εγγυήσεων σε κάθε στάδιο της διαδικασίας εκτέλεσης των 

υπογεγραμμένων συμβάσεων, από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό έως την λήψη προκαταβολής, την 

τμηματική υλοποίηση του έργου και την τελική παράδοσή του. 
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Για τη διενέργεια της πρόβλεψης απομείωσης των απαιτήσεων από πελάτες και λοιπούς εμπορικούς 

χρεώστες, η Εταιρία προσδιορίζει το επίπεδο επισφάλειας ανά πελάτη με κριτήρια την χρονική 

ενηλικίωση των ανείσπρακτων υπολοίπων και την ευρύτερη φερεγγυότητά του, ενώ εφαρμόζει και 

γενικότερο συντελεστή κινδύνου επισφάλειας στο σύνολο των απαιτήσεων ανάλογα με τις 

επικρατούσες επιχειρηματικές συνθήκες. 

  

ποσά σε € ‘000 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 31.12.2016 31.12.2015 

Πελάτες & Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις από Χρεώστες (Α) 7.181 7.564 

Πρόβλεψη Επισφαλειών για Πελάτες & Χρεώστες (Β) 97 97 

Ποσοστό Προβλέψεων (B / A) 1,35% 1,28% 

 

β. Κίνδυνος Μεταβολής Τιμών: 

Η Εταιρία έχει χαμηλή έκθεση σε μεταβλητότητα των τιμών των πρώτων υλών και λοιπών υλικών που 

προμηθεύεται, καθώς τα περισσότερα είναι ευρέως διαθέσιμα στην τοπική αγορά από πληθώρα 

προμηθευτών με αποτέλεσμα να υπάρχει έντονος ανταγωνισμός στις τιμές. 

 

γ. Χρηματοπιστωτικός Κίνδυνος 

Η Εταιρία χρηματοδοτεί τις εργασίες της με κεφάλαια κίνησης, ενώ επίσης υποβάλλει τραπεζικές 

εγγυητικές επιστολές προκειμένου να συμμετάσχει σε διαγωνισμούς έργων και να διασφαλίζει την 

απρόσκοπτη εκτέλεση των έργων των πελατών της. Οι όροι και η τιμολόγηση αυτών των 

χρηματοοικονομικών προϊόντων, δηλαδή τα επιτόκια δανεισμού και οι προμήθειες έκδοσης εγγυητικών 

επιστολών, απορρέουν από τις επικρατούσες συνθήκες ρευστότητας οι οποίες δεν ελέγχονται από την 

Εταιρία. Η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών, και ειδικότερα οι συνθήκες που οδήγησαν στα μέσα 

του 2015 στην επιβολή capital controls στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα και κατέστησαν αναγκαία την 

ανακεφαλαιοποίησή τους, έχουν δημιουργήσει συνθήκες ασφυκτικής πίεσης στη ρευστότητα των 

τραπεζών, και κατ’ επέκταση των εταιριών του κλάδου του facility management. 

 

δ. Κίνδυνος Ταμειακών Ροών 

Λόγω του σχετικά μικρού μεγέθους των συναλλαγών της Εταιρίας και της φύσης αυτών των 

συναλλαγών, δεν γίνεται χρήση σύνθετων χρηματοοικονομικών προϊόντων για την αντιστάθμιση της 

ταμειακής ροής. 

 

ε. Κίνδυνος Ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας αναφέρεται στο ενδεχόμενο ανεπάρκειας των άμεσα ρευστοποιήσιμων 

περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού να καλύψουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις κατά την 

ημερομηνία λήξης τους. Όπως προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα, στο τέλος του 2016 η Εταιρία 

παρουσιάζει θετικό καθαρό κυκλοφορούν ενεργητικό. 
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ποσά σε € ‘000 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 2016 2015 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό, πλήν ταμειακών διαθεσίμων (Α) 7.637 7.955 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις, πλην τραπεζικών δανείων (Β) 4.657 5.690 

Καθαρό Κυκλοφορούν Ενεργητικό (Α – Β) 2.980 2.265 

 

Πολιτική της Εταιρίας είναι η -ανά πάσα χρονική στιγμή- εξασφάλιση ταμειακής επάρκειας για την 

κάλυψη των υποχρεώσεων που προκύπτουν. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, η Εταιρία επιδιώκει 

να διατηρεί επαρκές υπόλοιπο σε μετρητά (ή σε συμφωνηθείσα πιστωτική γραμμή) ώστε να καλύπτει 

τις αναμενόμενες υποχρεώσεις αναλυτικά για περίοδο ενός μηνός. Η Οικονομική ∆ιεύθυνση σε τακτά 

χρονικά διαστήματα ενημερώνει τις καταστάσεις του ταμειακού προγραμματισμού και τον συνοπτικό 

μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό. 

 

Βασικό κριτήριο για την αξιολόγηση της πορείας της ρευστότητας είναι η ανάλυση της χρονικής 

ενηλικίωσης ή «ληκτότητας» των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της Εταιρίας, από την 

ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων έως την χρονική ωρίμανση αυτών των 

υποχρεώσεων. 

 

Επισημαίνεται ότι όλος ο δανεισμός της Εταιρίας αφορά σε βραχυπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό. 

 

 

Εργασιακά και Περιβαλλοντικά Θέματα 

Η Εταιρία εκτελεί ταυτόχρονα πολλά έργα εντός της Ελλάδος, απασχολώντας προσωπικό που διαθέτει 

μεγάλη γκάμα από δεξιότητες, ακαδημαϊκές γνώσεις και τεχνική και επιστημονική κατάρτιση. Σε όλες 

τις ιεραρχικές βαθμίδες του ανθρώπινου δυναμικού υπάρχει συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση, είτε 

από στελέχη του μητρικού Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ είτε από εξωτερικούς εκπαιδευτές, προκειμένου να 

βελτιώνεται η απόδοση αλλά και η ικανοποίηση του προσωπικού. Στο ανθρώπινο δυναμικό επίσης 

προσφέρονται μία σειρά από πρόσθετες παροχές, όπως ομαδικό πρόγραμμα ιδιωτικής 

ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης, πέρα από τα νόμιμα εργασιακά δικαιώματα. 

 

Η Εταιρία εφαρμόζει σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 

14001 και υποστηρίζει έμπρακτα τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων σε επίπεδο εργοταξίου, 

βάσει των διαδικασιών και των πολιτικών που έχει υιοθετήσει. 

 

Βασικοί Χρηματοοικονομικοί Αριθμοδείκτες 

Ενδεικτικά παρατίθενται ορισμένοι αριθμοδείκτες για την TASK J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε.: 
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2016 2015

Μέση απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων 7,3% 35,8%

Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων 48,4% 37,2%

Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1,50 1,38                    

Κέρδη προ φόρων / Κύκλος Εργασιών 3,9% 11,3%

Κέρδη μετά φόρων / Κύκλος Εργασιών 2,0% 7,7%

 

 

Σημαντικές Συναλλαγές μεταξύ της Εταιρίας και Συνδεδεμένων Προσώπων 

Η Εταιρία κατά το 2016 πραγματοποίησε συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη (φυσικά και νομικά 

πρόσωπα) στα πλαίσια συνηθισμένων εμπορικών πράξεων όπως οι υπεργολαβίες και οι αγοραπωλησίες 

υλικών. 

 

Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει τις συναλλαγές αυτές, σύμφωνα με το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24: 

 

Πίνακας συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη 

(ποσά εκφρασμένα σε € ‘000) 

 1.1 – 31.12.2016 1.1 – 31.12.2015  

Έσοδα 872 663 

Έξοδα 138 134 

Απαιτήσεις  490 1.543 

Υποχρεώσεις 3 1.557 

Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών 

και μελών της διοίκησης 400 400 

Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη 

της διοίκησης 141 162 

 

 

Σημαντικά Γεγονότα μετά την ημερομηνία σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων 

∆εν συνέβησαν. 

 

Εκ του ∆ιοικητικού Συμβουλίου  

Κωνσταντίνος Μιτζάλης 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «TASK J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «TASK J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», 

οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 

2016, 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 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 

χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό  μας σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Ελέγχου, πού έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία 

(ΦΕΚ/Β'/2848/23.10.2012). 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 χρηματοοικονομικές 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 χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι 

επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης 

των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών 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 

χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, 

από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «TASK J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» 

κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, 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. 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης 

του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 

(μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι: 
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α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί 

σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 και 

το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 

χρήσης που έληξε την 31/12/2016. 

β)  Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία «TASK J&P-ΑΒΑΞ 

Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση 

Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αγ. Παρασκευή, 10/08/2017 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

 

Αντώνιος Ι. Αναστασόπουλος 

ΑΜ ΣΟΕΛ:33821 

BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. 
Λ. Μεσογείων 449, Αγ. Παρασκευή  
ΑΜ ΣΟΕΛ:173 
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31.12.2016

                
31.12.2015

* Αναμορφωμένο

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν Ενεργητικό
Ιδιοχρησιμοπ/να ενσώματα πάγια στοιχεία 8 115.905             128.845              
Αϋλα περιουσιακά στοιχεία 9 1.365                 0                        
Λοιπά στοιχεία παγίου ενεργητικού 11 11.555               11.455                
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 12 52.091               51.148                
Σύνολο μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 180.916            191.448            

Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Αποθέματα 13 456.075             390.868              
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 14 7.181.252           7.563.996           
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 15 622.635             1.274.915           
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 8.259.962        9.229.779         

Σύνολο Ενεργητικού 8.440.878        9.421.227         

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο 21 667.419               667.419                
Αποθεματικά 22 245.446               200.480                
Κέρδη (ζημίες) εις νέον 1.839.033             1.685.799             
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Μετόχων 
Εταιρίας (α) 2.751.898          2.553.699           

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

TASK J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

(Όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ)

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προβλέψεις για παροχές εργαζομένων κατά την 
έξοδο από την υπηρεσία 19 74.625                 71.372                  

Λοιπές προβλέψεις 20 105.000             105.000              

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 179.625              176.372              

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 16 4.413.985             5.159.560             

Φόρος εισοδήματος και λοιποί φόροι πληρωτέοι 17 242.630             530.010              

Βραχυπρόθεσμος Τραπεζικός δανεισμός 18 852.740             1.001.587           

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 5.509.355          6.691.157           

Σύνολο Υποχρεώσεων (β) 5.688.980        6.867.529         

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων & υποχρεώσεων 
(α) + (β) 8.440.878          9.421.227           

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων

* Ορισμένα κονδύλια επί των οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσης έχουν
αναταξινομηθεί για να είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της παρούσας χρήσης. Η
αναταξινόμηση αυτή δεν είχε καμία επίδραση στα ίδια κεφάλαια, στα αποτελέσματα μετά από
φόρους και στα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους της εταιρίας.
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Χρήση           
1.1-31.12.2016

Χρήση           
1.1-31.12.2015

Κύκλος εργασιών 1 9.588.782             10.069.462           
Κόστος Πωλήσεων 2 (8.073.531)            (7.818.580)            
Μικτό κέρδος 1.515.251           2.250.882           

Λοιπά έσοδα - έξοδα (καθαρά) 3 (25.560)                 (1.409)                  
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 4 (1.024.813)            (1.007.190)            
Έξοδα διαθέσεως 5 (38.147)                 (32.737)                
Μερίδιο κερδών/ (ζημιών) από συγγενείς 3.890                    -                       

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών & 
επενδυτικών αποτελεσμάτων 430.621              1.209.545           

Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) 6 (54.383)                 (72.827)                
Κέρδη προ φόρων 376.238              1.136.718           

΄Εξοδα φόρου χρήσης 7 (182.769)             (358.956)             

Κέρδη μετά από φόρους 193.469            777.763            

TASK J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
(Όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ)

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή
 - Βασικά σε ευρώ 8,5079                 34,2024              

Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε ευρώ) 80,00                   -                       

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών 
αποσβέσεων 457.438              1.241.226           

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων
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Χρήση 1.1-
31.12.2016

Χρήση 1.1-
31.12.2015

Κέρδη μετά φόρων περιόδου 193.469               777.763               

Λοιπά συνολικά έσοδα

Ποσά που δεν αναταξινομούνται στην 
κατάσταση αποτελεσμάτων σε 
μεταγενέστερες περιόδους

Επανεκτίμηση υποχρεώσεων/ παροχών 
προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία 6.663               (23.146)            

Φόρος εισοδήματος που αντιστοιχεί στα 
λοιπά συνολικά έσοδα (1.932)             6.712               

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου 
μετά από φόρους 4.731                    (16.434)                

Συγκεντρωτικά Συνολικά Αποτελέσματα 
περιόδου 198.200 761.329

ΕΤΑΙΡΙΑ

TASK J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
(Όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)

περιόδου 198.200              761.329             

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων
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Χρήση          
1.1-31.12.2016

Χρήση          
1.1-31.12.2015

Λειτουργικές Δραστηριότητες

Κέρδη προ φόρων 376.238           1.136.718        

Πλέον/μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις 26.817              31.680               
Προβλέψεις 3.253                (69.121)              
Πιστωτικοί τόκοι (726)                  (602)                  
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 55.109              73.430               

Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης
Μείωση/ (Αύξηση) αποθεμάτων (65.206)             (96.401)              
Μείωση/ (Αύξηση) απαιτήσεων 382.644             (2.134.060)         
(Μείωση)/ Αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (799.988)           1.561.926          
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβεβλημένα (55.109)             (73.430)              
Καταβεβλημένοι φόροι (411.950)           (576.833)            

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες(α) (488.918)           (146.693)            

Επενδυτικές Δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων (15.242)             (23.901)              
Τόκοι εισπραχθέντες 726                     602                     

Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες(β) (14.516)             (23.299)              

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
TASK J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε.

(Όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ)

Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες
Εισπράξεις/(εξοφλήσεις) από εκδοθέντα/
αναληφθέντα δάνεια (148.847)             786.714               

Μερίσματα πληρωθέντα -                   -                    

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες(γ) (148.847)           786.714             

Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά 
διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ) (652.280)           616.721             

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 1.274.915          658.194             

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης 
χρήσης 622.635             1.274.915          

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων
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Μετοχικό 
Κεφάλαιο Αποθεματικά

Αποτελέσματα εις 
νέο

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 01.01.2015 667.419            178.756                  946.195              1.792.370               

Καθαρό κέρδος/ (ζημιά) περιόδου -                   -                        777.763              777.763                  

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου -                    (16.434)                    -                      (16.434)                   

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
περιόδου -                    (16.434)                   777.763              761.329                  

Λοιπές κινήσεις -                   38.158                   (38.158)              -                         

Μέρισμα -                    -                          -                      -                          

Υπόλοιπο την 31.12.2015 667.419            200.480                  1.685.799           2.553.699               

Καθαρό κέρδος/ (ζημιά) περιόδου 193.469              193.469                  

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου -                   4.731                     -                     4.731                     

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
περιόδου -                    4.731                       193.469              198.200                  

Λ έ ή

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
TASK J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε.

(΄Ολα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ)

Λοιπές κινήσεις -                    40.235                     (40.235)               -                          

Υπόλοιπο την 31.12.2016 667.419            245.446                  1.839.033           2.751.898               

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων
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A.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ  

A.1 Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρία 

Η TASK J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1999 –αρχικώς με τον διακριτικό τίτλο «3Τ Α.Ε.» - με έδρα το 
Μαρούσι Αττικής, και διάρκεια μέχρι την 31.12.2049. Στη συνέχεια μετονομάστηκε σε «J&P TASK A.E.» 
ενώ πήρε την σημερινή ονομασία της «TASK J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε.» ύστερα από τροποποίηση του 
καταστατικού της στις 14/04/2010. Σκοπός της εταιρίας είναι η ανέγερση κτιρίων και η εν γένει 
ανάπτυξη ακινήτων, καθώς και η εκτέλεση και συντήρηση έργων πρασίνου πάσης φύσεως, η φύλαξη 
χώρων, η εκτέλεση και εκμετάλλευση έργων περιβάλλοντος, η παροχή υπηρεσιών αποκομιδής 
απορριμάτων και καθαριότητας καθώς και η έρευνα, ανάπτυξη, κατασκευή, εισαγωγή, εξαγωγή, 
αντιπροσώπευση και εμπορία πάσης φύσεως μηχανολογικού εξοπλισμού και τεχνογνωσίας σχετικής με 
τη διαχείριση και ανακύκλωση υλικών και απορριμάτων.  

Β.  ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Οι οικονομικές καταστάσεις της TASK J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. την 31η ∆εκεμβρίου 2016 που καλύπτουν περίοδο 
από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η ∆εκεμβρίου 2016, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του 
ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων 
ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going 
concern) και είναι σύμφωνες με τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) τα οποία 
έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερμηνειών τους, 
οι οποίες έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB και τα οποία έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η Εταιρία δεν επηρεάζεται από τις διατάξεις που αφορούν στην αντιστάθμιση χαρτοφυλακίου 
καταθέσεων, όπως παρουσιάζεται στο ∆ΛΠ 39, ∆ΛΠ 32 και ∆ΠΧΠ 7.  

Οι πολιτικές που αναφέρονται παρακάτω έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια σε όλες τις περιόδους που 
παρουσιάζονται. 

Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ∆ΠΧΑ (ή IFRS) απαιτεί τη χρήση εκτιμήσεων και 
κρίσης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών της Εταιρίας. Σημαντικές παραδοχές από την ∆ιοίκηση 
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 (αποτίμησης στο κόστος 
κτήσης μειωμένο με τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις σωρευμένες απομειώσεις) σύμφωνα 
με το IAS 16. 
 
Σε κάθε ημερομηνία αναφοράς η ∆ιοίκηση κατ’εφαρμογή του ∆.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. 
 
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. 
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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 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 ∆.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.  
Σε κάθε ημερομηνία αναφοράς η ∆ιοίκηση εκτιμά κατά πόσο υπάρχει ένδειξη για απομείωση ενός 
στοιχείου του ενεργητικού βάσει του ∆.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 ∆ΛΠ 39, στα ακίνητα προς επένδυση και τα 
μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού που έχουν ταξινομηθεί ως κατεχόμενα προς πώληση. 
 
Η ζημιά απομείωσης καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσμάτων του έτους. 
 
 
Γ.4. Αποθέματα (Δ.Λ.Π. 2) 
 
Την ημερομηνία του ισολογισμού, τα αποθέματα αποτιμώνται στο χαμηλότερο του κόστους ή την 
καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμημένη τιμή πώλησης στην 
συνηθισμένη πορεία των εργασιών της επιχείρησης μείον οποιαδήποτε σχετικά έξοδα πώλησης. Το 
κόστος των αποθεμάτων δεν περιλαμβάνει χρηματοοικονομικά έξοδα. 
 
 
Γ.5. 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 
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 
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είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά 
γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών οφελών είναι πιθανή. 
 
 
Γ. 6. Επιχορηγήσεις (Δ.Λ.Π. 20) 
 
Η Εταιρεία αναγνωρίζει τις κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες ικανοποιούν αθροιστικά τα εξής κριτήρια: α) 
υπάρχει τεκμαιρόμενη βεβαιότητα ότι η επιχείρηση έχει συμμορφωθεί ή πρόκειται να συμμορφωθεί με 
τους όρους της επιχορήγησης και β) πιθανολογείται ότι το ποσό της επιχορήγησης θα εισπραχθεί. 
Καταχωρούνται στην εύλογη αξία και αναγνωρίζονται με τρόπο συστηματικό στα έσοδα, με βάση την 
αρχή του συσχετισμού των επιχορηγήσεων με τα αντίστοιχα κόστη τα οποία και επιχορηγούν. 
 
Οι επιχορηγήσεις που αφορούν στοιχεία του ενεργητικού περιλαμβάνονται στις μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις ως αναβαλλόμενα έσοδα (έσοδα επόμενων χρήσεων) και αναγνωρίζονται συστηματικά στα 
έσοδα κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του παγίου στοιχείου του ενεργητικού. 
 
 
Γ.7. Μετατροπή ξένου νομίσματος (Δ.Λ.Π. 21) 
 
Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας επιμετρώνται βάσει του νομίσματος του κύριου 
οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί η εταιρεία («λειτουργικό νόμισμα»). Οι ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα 
παρουσίασης της μητρικής Εταιρίας και όλων των θυγατρικών της. 
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με την χρήση των ισοτιμιών 
που ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. 
 
Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων 
συναλλαγών κατά την διάρκεια της περιόδου και από την μετατροπή των νομισματικών στοιχείων που 
εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία ισολογισμού, 
καταχωρούνται στα αποτελέσματα. Οι συναλλαγματικές διαφορές από μη νομισματικά στοιχεία που 
αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τμήμα της εύλογης αξίας και συνεπώς 
καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης αξίας. 
 
 
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 μητρικής αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις ενοποιημένες 
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. 
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Οι τρέχοντες φόροι επιμετρώνται 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. 
 
 
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). 
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Παρόλο ότι τα ωφελήματα έχουν ως προϋπόθεση μελλοντική εργοδότηση (δηλαδή δεν είναι 
κατοχυρωμένα), υπολογίζεται η υποχρέωση βάσει αναλογιστικών υποθέσεων ως εξής:  
 
∆ημογραφικές 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. 
 
 
 
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: 
 
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 (∆άνεια 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   
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   σύμφωνα με το ∆.Λ.Π. 17, 
 - Συναλλαγματικές διαφορές δανείων σε ξένο νόμισμα, κατά την έκταση που αυτές θεωρούνται     
   χρηματοοικονομικό έξοδο. 
 
Για την λογιστική απεικόνιση του κόστους δανεισμού έχει επιλεγεί η βασική μέθοδος σύμφωνα με την 
οποία το κόστος δανεισμού αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα της χρήσης στην οποία πραγματοποιείται. 
Η μέθοδος αυτή ακολουθείται για οποιαδήποτε μορφή δανεισμού. 
 
 
Γ.15. Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών (Δ.Λ.Π. 24) 
 
Οι γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών καλύπτονται από το ∆.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 ∆ΛΠ 28. 
 δ) Είναι μία κοινοπραξία, όπως ορίζεται από το ∆ΛΠ 31. 
 ε) Είναι βασικό μέλος του διοικητικού προσωπικού της επιχείρησης ή της μητρικής της. 
 ζ) Είναι κοντινό μέλος της οικογενείας 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.   
 
 
Γ.16. Ενοποιήσεις Επιχειρήσεων (Δ.Π.Χ.Α.3) 
 
Σχήματα υπό κοινό έλεγχο (ΔΠΧΑ 11). Το ∆ΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 31. Το ∆ΠΧΑ 11 παρέχει 
μια πιο ρεαλιστική αντιμετώπιση των από κοινού συμφωνιών εστιάζοντας στα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις, παρά στη νομική τους μορφή.  
Μια κοινή συμφωνία έχει τα εξής βασικά χαρακτηριστικά: 

• Τα μέρη δεσμεύονται  με συμβατική συμφωνία 
• Η συμβατική συμφωνία προσδίδει σε δύο ή περισσότερα από τα μέρη κοινό έλεγχο 

 
Οι τύποι των συμφωνιών περιορίζονται σε δύο: από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες (κοινές 
επιχειρήσεις) και κοινοπραξίες.  

• Μια κοινή επιχείρηση είναι από κοινού συμφωνία στην οποία τα μέρη που ασκούν κοινό έλεγχο 
στη συμφωνία διατηρούν δικαιώματα στα στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεις για τα στοιχεία 
παθητικού που σχετίζονται με τη συμφωνία.  

• Μια κοινοπραξία είναι από κοινού συμφωνία στην οποία τα μέρη διατηρούν δικαιώματα στην 
καθαρή θέση της συμφωνίας. 

Ανεξαρτήτως σκοπού και δομής των συμφωνιών, η κατηγοριοποίηση των κοινών συμφωνιών εξαρτάται 
από τα  δικαιώματα και υποχρεώσεις που προκύπτουν για τα μέρη βάσει των συμφωνιών. 
Σύμφωνα με το νέο πρότυπο τα κοινοπρακτικά σχήματα που η νομική τους μορφή παρέχει στα μέρη 
άμεσα δικαιώματα επί των περιουσιακών στοιχείων και ευθύνες επί των υποχρεώσεων, προϋποθέτει 
ομόφωνη αποδοχή και έγκριση των αποφάσεων των μερών που ασκούν τον κοινό έλεγχο. Οι 
παράγοντες που η Εταιρία εξετάζει για να προσδιορίσει ότι τα σχήματα είναι υπό κοινό έλεγχο 
περιλαμβάνουν τη δομή, τη νομική μορφή, τη συμβατική συμφωνία και λοιπά γεγονότα και καταστάσεις. 
Τα σχήματα υπό κοινό έλεγχο (κατασκευαστικές κοινοπραξίες) κατηγοριοποιούνται ως κοινές 
επιχειρήσεις και εφαρμόζεται παρόμοιος λογιστικός χειρισμός με την αναλογική ενοποίηση που γινόταν 
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βάσει του ∆ΛΠ 31 καθώς σε αυτές τις κοινοπραξίες η εταιρία διατηρεί σταθερά ποσοστά σε δικαιώματα 
και υποχρεώσεις.  
Ένα μέρος σε κοινή επιχείρηση αναγνωρίζει βάσει του ποσοστού συμμετοχής του: 

• Τα στοιχεία ενεργητικού 
• Τις υποχρεώσεις 
• Τα  έσοδα  
• Τα  έξοδα 

 
Επίσης το μέρος σε κοινή επιχείρηση χειρίζεται λογιστικά τα ανωτέρω στοιχεία που αφορούν τη 
συμμετοχή του στην κοινή επιχείρηση βάσει των σχετικών ∆ΠΧΑ. 

Τα σχήματα υπό κοινό έλεγχο (Κατασκευαστικές Κοινοπραξίες ή Εταιρίες) στα οποία συμμετέχει η 
Εταιρία ενοποιούνται με τη μέθοδο της αναλογικής ενοποίησης στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις 
της Εταιρίας. Στις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2016 ενσωματώθηκαν για πρώτη φορά οι κάτωθι 
κοινοπραξίες των οποίων τα συνολικά ποσοστά συμμετοχής έχουν ως ακολούθως: 
 
 
 Επωνυμία Έδρα % συμμετοχής 
1. Κ/Ξ 2G FACILITY MANAGEMENT ΙΚΕ - TASK 

J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. 
Αθήνα 50% 

2. Κ/Ξ J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. – TASK J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. Αθήνα 45% 
 
 

Δ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ  

Η επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρίας αλλά και το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον 
παρουσιάζουν μία σειρά κινδύνων τις οποίες η ∆ιοίκηση καλείται να αντιμετωπίσει, σταθμίζοντας με 
ρεαλισμό το σχετικό κόστος έναντι της ενδεχόμενης επιβάρυνσης της επιχείρησης από αυτούς τους 
κινδύνους.  
 
 
Δ.1 Χρηματοπιστωτικοί Κίνδυνοι 
 
Οι εργασίες της εταιρείας απαιτούν χρηματοδότηση με κεφάλαια κίνησης και την έκδοση εγγυητικών 
επιστολών από τραπεζικά ιδρύματα για την συμμετοχή σε διαγωνισμούς έργων και εν συνεχεία την 
απρόσκοπτη εκτέλεσή τους. Το επιτόκιο με το οποίο επιβαρύνεται ο τραπεζικός δανεισμός της εταιρίας 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ το ύψος των 
προμηθειών που χρεώνεται η εταιρία για την έκδοση εγγυητικών επιστολών θεωρείται γενικά χαμηλό 
λόγω του μεγάλου όγκου εργασιών που προσφέρει, της άριστης τραπεζικής φερεγγυότητάς της, αλλά 
και τον έντονο ανταγωνισμό του τραπεζικού κλάδου.  
 
Η Οικονομική ∆ιεύθυνση βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της 
Ελλάδος και του εξωτερικού προκειμένου να προγραμματίζει το ύψος των δανειακών κεφαλαίων και των 
εγγυήσεων που απαιτούνται ώστε να υπάρχει συνεχής υποστήριξη των εκτελούμενων έργων και των 
έργων τα οποία τελούν υπό διεκδίκηση με τη μικρότερη δυνατή χρηματοοικονομική επιβάρυνση. Η 
Εταιρία ελέγχει συνεχώς την ανάγκη σύναψης συμβάσεων παράγωγων προϊόντων κάλυψης του 
κινδύνου διακύμανσης του επιτοκίου. Μέσα στο 2008 η Εταιρία δεν χρησιμοποίησε παράγωγα 
χρηματοοικονομικά προϊόντα επιτοκίου. Όλα τα βραχυπρόθεσμα δάνεια έχουν συναφθεί με κυμαινόμενο 
επιτόκιο. 
 
 
Δ.2 Κίνδυνος Τιμής Πρώτων Υλών 
 
Η Εταιρία είναι παροχής υπηρεσιών και στην παρούσα περίοδο δεν υπήρχε κίνδυνος μεταβολής της τιμής 
των πρώτων υλών. 
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Δ.3 Κίνδυνος Ρευστότητος  
 
Η ενδεχόμενη αθέτηση των συμβατικών υποχρεώσεων των πελατών της εταιρείας αποτελεί κίνδυνο 
διότι μπορεί να ασκήσει πίεση στον προγραμματισμό της Οικονομικής ∆ιεύθυνσης ως προς την ταμιακή 
ρευστότητα.  
Τα έσοδα της εταιρείας σε μεγάλο βαθμό αφορούν σε συναλλαγές με οργανισμούς του ευρύτερου 
∆ημοσίου και μεγάλες ιδιωτικές εταιρίες. Υπό αυτό το πρίσμα, ο κίνδυνος μη είσπραξης των 
δεδουλευμένων βάσει συμβατικών υποχρεώσεων θεωρείται ιδιαίτερα χαμηλός. Ο κίνδυνος επισφαλών 
απαιτήσεων παρακολουθείται από μηχανογραφική εφαρμογή που αναλύει την χρονολογική ενηλικίωση 
των πελατών. Παράλληλα για την διαχείριση των κινδύνων που μπορεί αν προκύψουν από την έλλειψη 
επαρκούς ρευστότητας η Εταιρία φροντίζει να υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες τραπεζικές πιστώσεις 
προς χρήση. 
 
 

Ε. ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 

 
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας, έχουν δε 
καταρτιστεί σύμφωνα με τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ), όπως αυτά έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση. 
 
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 στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση για τις χρήσεις που άρχισαν την 1 Ιανουαρίου 2016. 
Συνεπώς από την 1η Ιανουαρίου 2016 η Εταιρία υιοθέτησε συγκεκριμένες τροποποιήσεις προτύπων ως 
εξής: 
 
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση 2016 
 
 
ΔΛΠ 16 Ενσώματα πάγια και ΔΛΠ 38 Άυλα περιουσιακά στοιχεία (Τροποποιήσεις): 
Αποσαφήνιση των αποδεκτών μεθόδων απόσβεσης 
Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 
Ιανουαρίου 2016. Η τροποποίηση παρέχει πρόσθετη καθοδήγηση σχετικά με το πώς πρέπει να 
υπολογίζεται η απόσβεση των ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων. Η τροποποίηση αυτή 
αποσαφηνίζει την αρχή του ∆ΛΠ 16 Ενσωματα Πάγια και του ∆ΛΠ 38 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία ότι τα 
έσοδα αντανακλούν τις οικονομικές ωφέλειες που δημιουργούνται από τη λειτουργία μιας επιχείρησης 
(της οποίας το περιουσιακό στοιχείο αποτελεί μέρος) αντί των οικονομικών ωφελειών που 
καταναλώνονται μέσω της χρήσης του περιουσιακού στοιχείου. Ως αποτέλεσμα, ο λόγος των εσόδων 
που δημιουργούνται προς το σύνολο των εσόδων που αναμένεται να δημιουργηθούν, δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την απόσβεση των ενσώματων παγίων περιουσιακων στοιχείων και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μόνο σε πολύ περιορισμένες περιπτώσεις για την απόσβεση των άυλων περιουσιακων 
στοιχείων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει υιοθετήσει ακόμη την τροποποίηση αυτή. Η Εταιρία δεν έχει 
καμία επίδραση από αυτή την τροποποίηση στις οικονομικές της καταστάσεις. 
 
 
ΔΠΧΑ 11 Σχήματα υπό κοινό έλεγχο (Τροποποίηση): Λογιστικοποίηση απόκτησης 
συμμετοχικών τίτλων σε σχιματα υπό κοινό έλεγχο 
Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 
Ιανουαρίου 2016. Το ∆ΠΧΑ 11 αναφέρεται στο λογιστικό χειρισμό των συμμετοχών σε κοινοπραξίες και 
κοινές επιχειρήσεις. Η τροποποίηση προσθέτει νέες οδηγίες σχετικά με τη λογιστικοποίηση της 
απόκτησης συμμετοχής σε μια από κοινού επιχείρηση που αποτελεί επιχειρηματική δραστηριότητα 
σύμφωνα με τα ∆ΠΧΑ και διευκρινίζει τον κατάλληλο λογιστικό χειρισμό για τις αποκτήσεις αυτές. Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Η Εταιρία βρίσκεται στη 
διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονομικές της καταστάσεις. 
 
 
ΔΛΠ 1(Τροποποίηση): Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων-Πρωτοβουλία 
γνωστοποίησης  
Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 
Ιανουαρίου 2016. Τον ∆εκέμβριο του 2014, το Σ∆ΛΠ προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ∆ΛΠ 1. 
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Οι τροποποιήσεις αφορούν τη σημαντικότητα, τη σειρά των σημειώσεων, τα υποσύνολα και το 
διαχωρισμό, τις λογιστικές πολιτικές και την παρουσίαση των στοιχείων των λοιπών συνολικών 
εισοδημάτων που προκύπτουν από τις επενδύσεις που λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής 
θέσης και στοχεύουν στην επίλυση θεμάτων που αφορούν στις υφιστάμενες απαιτήσεις παρουσίασης 
και γνωστοποίησης και τη διασφάλιση της ικανότητας άσκησης κρίσης από τις οικονομικές οντότητες 
κατά την κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων.Οι τροποποιήσεις υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση τον ∆εκέμβριο του 2015. 
 
 
ΔΛΠ 27 Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις (τροποποίηση) 
Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 
Ιανουαρίου 2016. Η τροποποίηση αυτή θα επιτρέψει στις οικονομικές οντότητες να χρησιμοποιούν τη 
μέθοδο της καθαρής θέσης για επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρίες, κοινοπραξίες και συγγενείς 
επιχειρήσεις στις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις τους και θα διευκολύνει σε ορισμένες δικαιοδοσίες 
τη μετάβαση στα ∆ΠΧΑ των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων, μειώνοντας τα κόστη συμμόρφωσης 
χωρίς τον περιορισμό της πληροφόρησης που είναι διαθέσιμη στους επενδυτές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 
δεν έχει υιοθετήσει ακόμη την τροποποίηση αυτή. Η Εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της 
επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονομικές της καταστάσεις. 
 
 
Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ Κύκλος 2012-2014 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016) 
Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2012 2014, ‐ εκδόθηκαν από το Σ∆ΛΠ τον Σεπτέμβριο του 2014, έχουν 
εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2016 και υιοθετήθηκαν από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση στις 15 ∆εκεμβρίου 2015.  
 
 
 ΔΠΧΑ 5 Μη κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και 
Διακοπείσες Δραστηριότητες: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αλλαγή από μία μέθοδο διάθεσης σε 
μία άλλη (πώληση ή διανομή στους ιδιοκτήτες) δεν θα πρέπει να θεωρείται ένα νέο σχέδιο πώλησης, 
αλλά σαν μία συνέχιση του αρχικού σχεδίου. Συνεπώς, δεν υπάρχει διακοπή της εφαρμογής των 
απαιτήσεων του ∆ΠΧΑ 5. Η τροποποίηση διευκρινίζει επίσης ότι η αλλαγή της μεθόδου διάθεσης δεν 
αλλάζει την ημερομηνία ταξινόμησης. 
 
 ΔΠΧΑ 7 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η σύμβαση 
εξυπηρέτησης που περιλαμβάνει αμοιβή μπορεί να αποτελέσει συνεχιζόμενη συμμετοχή σε ένα 
χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο που έχει αποαναγνωριστεί. Επίσης, η τροποποίηση διευκρινίζει 
ότι οι γνωστοποιήσεις του ∆ΠΧΑ 7 σχετικά με τον συμψηφισμό των χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων δεν απαιτούνται στις συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις εκτός 
εάν απαιτείται από το ∆ΛΠ 34. 
 
 
ΔΛΠ 34 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι απαιτούμενες 
ενδιάμεσες γνωστοποιήσεις πρέπει να βρίσκονται είτε στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις είτε να 
ενσωματώνονται με παραπομπές μεταξύ των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων και του σημείου 
όπου συμπεριλαμβάνονται στην ενδιάμεση οικονομική έκθεση (π.χ. στην Έκθεση ∆ιαχείρισης ή στην 
Έκθεση κινδύνου). Το Σ∆ΛΠ διευκρίνισε ότι οι άλλες πληροφορίες, εντός της ενδιάμεσης οικονομικής 
έκθεσης πρέπει να είναι στη διάθεση των χρηστών με τους ίδιους όρους και την ίδια στιγμή όπως και οι 
ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις. Εάν οι χρήστες δεν έχουν πρόσβαση στις λοιπές πληροφορίες με 
αυτόν τον τρόπο, τότε η ενδιάμεση οικονομική έκθεση είναι ελλειπής. 
 
ΔΠΧΑ 19 Παροχές σε εργαζομένους:  Η τροποποίηση διευκρινίζει πως, όταν προσδιορίζεται το 
επιτόκιο προεξόφλησης για τις υποχρεώσεις παροχών προσωπικού μετά την έξοδο από την υπηρεσία, το 
σημαντικό είναι το νόμισμα στο οποίο παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις και όχι η χώρα στην οποία αυτές 
προκύπτουν. 
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Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους 

Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία δεν είναι 
υποχρεωτικά για τη λογιστική περίοδο που ξεκίνησε κατά τη 1η Ιανουαρίου 2016. ∆εν έχουν υιοθετηθεί 
νωρίτερα και η Εταιρία μελετά την τυχόν επίδρασή τους στις οικονομικές της καταστάσεις. 

ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα και μεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9 
Το πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 
2018 και επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Η τελική έκδοση του ∆ΠΧΑ 9 (2014) συγκεντρώνει τις φάσεις 
του έργου των χρηματοοικονομικών μέσων και αντικαθιστά το ∆ΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά Μέσα: 
Αναγνώριση και επιμέτρηση και όλες τις προηγούμενες εκδόσεις του ∆ΠΧΑ 9. Το πρότυπο εισάγει νέες 
απαιτήσεις για την ταξινόμηση και επιμέτρηση, την απομείωση και τη λογιστική αντιστάθμισης. Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει υιοθετήσει ακόμη το πρότυπο και την τροποποίηση αυτή. Η Εταιρία 
βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτού του προτύπου στις οικονομικές της 
καταστάσεις. 
 

ΔΠΧΑ 14: «Μεταβατικοί λογαριασμοί Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων» (εφαρμόζεται στις 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016) Στόχος του 
ενδιάμεσου αυτού προτύπου είναι η ενίσχυση της συγκρισιμότητας των χρηματοοικονομικών αναφορών 
των εταιριών που έχουν ρυθμιζόμενες δραστηριότητες. Σε πολλές χώρες υπάρχουν κλάδοι που 
υπόκεινται σε ειδική ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία οι κυβερνητικές αρχές ρυθμίζουν την παροχή και 
την τιμολόγηση των συγκεκριμένων τύπων δραστηριοτήτων οικονομικής οντότητας.  

Το ∆ΠΧΑ 14 επιτρέπει σε μια οικονομική οντότητα η οποία υιοθετεί για πρώτη φορά τα ∆ΠΧΑ να 
συνεχίσει να λογιστικοποιεί, με μικρές αλλαγές, τα υπόλοιπα των «ρυθμιζόμενων αναβαλλόμενων 
λογαριασμών» σύμφωνα με τα προηγούμενα λογιστικά πρότυπα, τόσο κατά την πρώτη εφαρμογή των 
∆ΠΧΑ όσο και στις μεταγενέστερες οικονομικές καταστάσεις. Τα υπόλοιπα και οι κινήσεις αυτών των 
λογαριασμών παρουσιάζονται χωριστά στις καταστάσεις οικονομικής θέσης, αποτελεσμάτων και λοιπών 
συνολικών εισοδημάτων ενώ συγκεκριμένες γνωστοποιήσεις απαιτούνται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 
αποφάσισε να μην ξεκινήσει διαδικασίες για την υιοθέτησή του ενδιάμεσου αυτού προτύπου αλλά να 
αναμένει για το τελικό πρότυπο. 

 
ΔΠΧΑ 15 Έσοδα από Συμβάσεις με πελάτες 
Το πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 
2017. Το ∆ΠΧΑ 15 εκδόθηκε το Μάϊο 2014 και περιλαμβάνει πιο επιτακτικές και ακριβείς απαιτήσεις σε 
σύγκριση με τα ισχύοντα πρότυπα (∆ΛΠ 18 και ∆ΛΠ 11). Το νέο πρότυπο καθιερώνει ένα μοντέλο πέντε 
βημάτων που θα εφαρμόζεται για τα έσοδα που προκύπτουν από μια σύμβαση με έναν πελάτη (με 
περιορισμένες εξαιρέσεις), ανεξάρτητα από το είδος της συναλλαγής εσόδων ή τον κλάδο. Οι απαιτήσεις 
του προτύπου θα εφαρμόζονται επίσης για την αναγνώριση και επιμέτρηση των κερδών και ζημιών από 
την πώληση ορισμένων μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που δεν αποτελούν παραγωγή 
από συνήθεις δραστηριότητες της οικονομικής οντότητας (π.χ., πωλήσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και 
εξοπλισμού ή άυλων περιουσιακών στοιχείων). Θα απαιτούνται εκτεταμένες γνωστοποιήσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης του συνόλου των εσόδων, πληροφορίες σχετικά με τις 
υποχρεώσεις απόδοσης, αλλαγές στα υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων σύμβασης και των 
υποχρεώσεων σύμβασης μεταξύ των περιόδων και βασικές κρίσεις και εκτιμήσεις. Το πρότυπο δεν έχει 
ακόμα υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της 
επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονομικές της καταστάσεις. 
 
 
ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις  
Το πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 
2019.  Το ∆ΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ∆ΛΠ 17. Σκοπός του 
προτύπου είναι να εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση που 
παρουσιάζει εύλογα την ουσία των συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις. Το ∆ΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο 
μοντέλο για το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να 
αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια  άνω 
των 12 μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας. Σχετικά με το 
λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του εκμισθωτή, το ∆ΠΧΑ 16 ενσωματώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις 
του ∆ΛΠ 17. Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις μισθώσεων σε 
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λειτουργικές και χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για κάθε 
τύπο σύμβασης. Η Εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 16 στις 
οικονομικές  της καταστάσεις. Το ∆ΠΧΑ 16 δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΠΧΑ 10 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς 
επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες - Τροποποίηση: Πώληση ή εισφορά περιουσιακών στοιχείων 
μεταξύ ενός επενδυτή και της συγγενούς του εταιρίας ή της κοινοπραξίας του 
Οι τροποποιήσεις αντιμετωπίζουν μια αναγνωρισμένη ασυνέπεια μεταξύ των απαιτήσεων του ∆ΠΧΑ 10 
και εκείνες του ∆ΛΠ 28, για την αντιμετωπιση της πώλησης ή της εισφοράς των περιουσιακών στοιχείων 
μεταξύ του επενδυτή και της συγγενούς του εταιρίας ή της κοινοπραξίας του. Η κύρια συνέπεια των 
τροποποιήσεων είναι ότι ένα πλήρες κέρδος ή η ζημία αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαμβάνει 
μια επιχειρηματική δραστηριότητα (είτε φιλοξενείται σε μια θυγατρική είτε όχι). Ένα μερικό κέρδος ή η 
ζημία αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαμβάνει στοιχεία ενεργητικού που δεν συνιστούν 
επιχειρηματική δραστηριότητα, ακόμη και αν τα στοιχεία αυτά φιλοξενούνται σε θυγατρική. Οι 
τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016. 
Οι τροποποιίσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εταιρία βρίσκεται στη 
διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονομικές της καταστάσεις. 
 
 
ΔΛΠ 7 (Τροποποίηση): «Κατάσταση Ταμειακών Ροών» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017). Την 29.1.2016 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε 
τροποποίηση στο ∆ΛΠ 7 βάσει της οποίας μια εταιρία καλείται να παρέχει γνωστοποιήσεις οι οποίες 
βοηθούν τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις μεταβολές εκείνων των  
υποχρεώσεων των οποίων οι ταμειακές ροές ταξινομούνται στις χρηματοδοτικές δραστηριότητες στην 
κατάσταση ταμειακών ροών.  
Η Εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης των τροποποιήσεων του ∆ΛΠ 7 στις 
οικονομικές της καταστάσεις. Οι τροποποιήσεις του ∆ΛΠ 7 δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση): «Φόροι Εισοδήματος: Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών 
περιουσιακών στοιχείων για μη πραγματοποιηθείσες ζημιές » (εφαρμόζεται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017).Οι τροποποιήσεις 
διευκρινίζουν το λογιστικό χειρισμό σχετικά με την αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών 
απαιτήσεων σε μη πραγματοποιηθείσες ζημιές που έχουν προκύψει από χρεόγραφα που επιμετρώνται 
στην εύλογη αξία.  

Η Εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης των τροποποιήσεων του ∆ΛΠ 12 στις 
οικονομικές της καταστάσεις. Οι τροποποιήσεις του ∆ΛΠ 12 δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΠΧΑ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών (Τροποποίηση) “Ταξινόμηση και 
επιμέτρηση συναλλαγών που αφορούν παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών” 
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 
2018). 
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με τη βάση επιμέτρησης όσον αφορά παροχές που 
εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και διακανονίζονται σε μετρητά και το λογιστικό χειρισμό σχετικά 
με τροποποιήσεις σε όρους που μεταβάλλουν μία παροχή που διακανονίζεται σε μετρητά ή σε παροχή 
που διακανονίζεται σε συμμετοχικούς τίτλους. Επιπλέον εισάγουν μία εξαίρεση όσον αφορά τις αρχές 
του ∆ΠΧΑ 2 με βάση την οποία μία παροχή θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν να επρόκειτο να 
διακανονιστεί εξ’ ολοκλήρου σε συμμετοχικούς τίτλους, στις περιπτώσεις όπου ο εργοδότης υποχρεούται 
να παρακρατά ένα ποσό προς κάλυψη των φορολογικών υποχρεώσεων των εργαζομένων που 
προκύπτουν από παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και να το αποδίδει στις 
φορολογικές αρχές. Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΠΧΑ 4 (Τροποποίηση) «Εφαρμογή του νέου ΔΠΧΑ 9 με το ΔΠΧΑ 4» (εφαρμόζεται στις 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018). 
Το Συμβούλιο εξέδωσε στις 12 Σεπτεμβρίου τροποποιήσεις στο πρότυπο ∆ΠΧΑ 4 ώστε να 
αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες που προέκυψαν από την εφαρμογή του νέου προτύπου 
χρηματοοικονομικών μέσων (∆ΠΧΑ 9), πριν από την εφαρμογή του νέου τροποποιημένου από το 
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συμβούλιο ∆ΠΧΑ 4. Οι τροποποιήσεις εισάγουν δύο προσεγγίσεις: επικάλυψη και  αναβολή. Το 
τροποποιημένο πρότυπο θα: 
• δίνει την δυνατότητα στις εταιρίες που εκδίδουν ασφαλιστήρια συμβόλαια να αναγνωρίσουν στα λοιπά 
συνολικά έσοδα, και όχι στο κέρδος ή τη ζημία, την αστάθεια που μπορεί να προκύψει όταν το ∆ΠΧΑ 9 
εφαρμόζεται πριν από τις νέες ασφαλιστικές συμβάσεις. 
• παρέχει στις επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες κατά κύριο λόγο συνδέονται με τις ασφάλειες, 
μια προαιρετική προσωρινή εξαίρεση από την εφαρμογή ∆ΠΧΑ 9 μέχρι το 2021.  
Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 
Ιανουαρίου 2018 και δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
∆ιευκρινίσεις στο ∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018). 
Τον Απρίλιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση διευκρινίσεων στο ∆ΠΧΑ 15. Οι τροποποιήσεις του 
∆ΠΧΑ 15 δεν μεταβάλλουν τις βασικές αρχές του Προτύπου, αλλά παρέχουν διευκρινίσεις ως προς την 
εφαρμογή των εν λόγω αρχών. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον τρόπο με τον οποίο αναγνωρίζεται 
μία δέσμευση εκτέλεσης σε μία σύμβαση, πώς προσδιορίζεται αν μία οικονομική οντότητα αποτελεί τον 
εντολέα ή τον εντολοδόχο, και πώς προσδιορίζεται αν το έσοδο από τη χορήγηση μίας άδειας θα πρέπει 
να αναγνωριστεί σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή ή με την πάροδο του χρόνου. Η Εταιρία θα 
εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να 
έχουν καμία. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 
Ιανουαρίου 2018 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
 
Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2014-2016 
Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2014-2016, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 8 ∆εκεμβρίου 2016, έχουν 
εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2018 και δεν έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση 
στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 
• ∆.Π.Χ.Α. 1 «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς». Η 

τροποποίηση διαγράφει  τις «Βραχυπρόθεσμες εξαιρέσεις από τα ∆.Π.Χ.Α.» που προβλέπονταν από 
το Προσάρτημα Ε του ∆.Π.Χ.Α. 1 με το αιτιολογικό ότι έχουν υπηρετήσει πλέον τον σκοπό τους και 
δεν είναι πλέον απαραίτητες. 

• ∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επιμέτρηση Συγγενών Επιχειρήσεων ή Κοινοπραξιών στην εύλογη αξία». Η 
τροποποίηση διευκρινίζει ότι η επιλογή που δίνεται, οι επενδύσεις σε συγγενής ή σε κοινοπραξίες 
που κατέχονται από μια οντότητα που είναι ένας οργανισμός διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων ή 
άλλης οντότητας  που πληροί τις προϋποθέσεις, να επιμετρηθούν στην εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων είναι διαθέσιμη για κάθε μια επένδυση σε συγγενή ή κοινοπραξία ξεχωριστά κατά 
την αρχική αναγνώριση.  

• ∆ΠΧΑ 12 Γνωστοποιήσεις συμμετοχών σε άλλες οντότητες: ∆ιευκρίνιση του σκοπού του προτύπου.  

Η τροποποίηση διευκρίνισε το πεδίο εφαρμογής του προτύπου προσδιορίζοντας ότι οι απαιτήσεις 
γνωστοποίησης του προτύπου, εκτός από εκείνες των παραγράφων Β10-Β16, ισχύουν για τις 
συμμετοχές της οντότητας ανεξάρτητα αν έχουν ταξινομηθεί ως κατεχόμενα για πώληση, ως 
κατεχόμενα για διανομή ή ως διακοπείσες δραστηριότητες σύμφωνα με το ∆ΠΧΑ 5 «Μη 
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και διακοπείσες 
δραστηριότητες». 

 
ΔΛΠ 40 « Επενδυτικά ακίνητα» Μεταφορές Επενδυτικών ακινήτων (εφαρμόζεται στις 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018). 
Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 40 που εξέδωσε το Συμβούλιο στις 8 ∆εκεμβρίου 2016 διευκρινίζει ότι μια 
οικονομική οντότητα δύναται να μεταφέρει ένα ακίνητο προς ή από τις επενδύσεις σε ακίνητα, όταν, και 
μόνο όταν, υπάρχουν ενδείξεις αλλαγής της χρήσης. Μια αλλαγή της χρήσης προκύπτει, εάν το ακίνητο 
πληροί ή παύει να πληροί, τον ορισμό των επενδύσεων σε ακίνητα. Μια αλλαγή στις προθέσεις της 
διοίκησης για τη χρήση του ακινήτου από μόνη της δεν αποτελεί ένδειξη μιας αλλαγής στη χρήση.  
Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 
2018 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΕΔΔΠΧΑ 22 Διερμηνεία «Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και Προκαταβολές» (εφαρμόζεται 
στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018). 
Η ∆ιερμηνεία 22 διευκρινίζει το λογιστικό χειρισμό για τις συναλλαγές που περιλαμβάνουν την είσπραξη 
ή την πληρωμή προκαταβολών σε ξένο νόμισμα. Συγκεκριμένα, εφαρμόζεται για τις συναλλαγές σε ξένο 
νόμισμα όταν η οικονομική οντότητα αναγνωρίζει ένα μη νομισματικό περιουσιακό στοιχείο ή μια μη 
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νομισματική υποχρέωση που προκύπτει από την πληρωμή ή την είσπραξη προκαταβολών πριν η 
οικονομική οντότητα αναγνωρίσει το σχετικό περιουσιακό στοιχείο, έξοδο ή έσοδο. Σύμφωνα με τη 
διερμηνεία η ημερομηνία της συναλλαγής, για τον σκοπό του καθορισμού της συναλλαγματικής 
ισοτιμίας, είναι η ημερομηνία της αρχικής αναγνώρισης των μη νομισματικών προπληρωμών του 
περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης από λήψη προκαταβολής. Εάν υπάρχουν πολλαπλές 
πληρωμές ή εισπράξεις προκαταβολικά, η ημερομηνία της συναλλαγής καθορίζεται για κάθε πληρωμή ή 
είσπραξη. 
Η διερμηνεία εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 
2018 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Κύκλος εργασιών

Χρήση          
31.12.2016

Χρήση           
31.12.2015

Κύκλος εργασιών έργων 1.366.074            317.231                

Πωλήσεις λοιπών αποθεμ.& άχρηστ.υλ. 15.369                 14.056                  

Πωλήσεις Υπηρεσιών 8.207.340            9.738.175             
9.588.782         10.069.462       

2. Κόστος Πωλήσεων

Χρήση          
31.12.2016

Χρήση           
31.12.2015

Υλικά (901.654)              (574.563)               

Αμοιβές & ΄Εξοδα Προσωπικού (3.083.735)           (3.556.091)            

Αμοιβές & ΄Εξοδα Τρίτων (1.097.095)           (845.800)               

Παροχές Τρίτων (2.815.158)           (2.676.476)            

∆ιάφορα ΄Εξοδα (129.757)              (111.356)               

Τόκοι & συναφή έξοδα (22.906)                (22.943)                

Αποσβέσεις (23.226)                (31.350)                

ΣΥΝΟΛΟ (8.073.531)         (7.818.580)         

3.Λοιπά έσοδα - έξοδα (καθαρά)

Χ ή Χ ή

Εταιρία

Εταιρία

Εταιρία
Χρήση          

31.12.2016
Χρήση           

31.12.2015

Έκτακτα Έσοδα και Κέρδη 1.612                   1.753                    

Έκτακτα Έξοδα και Ζημίες (27.172)                (3.163)                  

ΣΥΝΟΛΟ (25.560)              (1.409)                 

4. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

Χρήση          
31.12.2016

Χρήση           
31.12.2015

Αμοιβές & ΄Εξοδα Προσωπικού (829.782)              (813.511)               

Αμοιβές & ΄Εξοδα Τρίτων (143.036)              (138.859)               

Παροχές Τρίτων (28.385)                (33.315)                

∆ιάφορα ΄Εξοδα (20.785)                (21.175)                

Αποσβέσεις (2.825)                 (330)                     

ΣΥΝΟΛΟ (1.024.813)         (1.007.190)         

5. Έξοδα διαθέσεως

Χρήση          
31.12.2016

Χρήση           
31.12.2015

Αμοιβές & ΄Εξοδα Τρίτων (151)                    (4.627)                  

Παροχές Τρίτων (7.025)                 -                          

∆ιάφορα ΄Εξοδα (6.524)                 (411)                     

Τόκοι & συναφή έξοδα (23.681)                (27.699)                

Αποσβέσεις (766)                    -                          

ΣΥΝΟΛΟ (38.147)              (32.737)               

Εταιρία

Εταιρία
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6. Χρηματοοικονομικό κόστος

Χρήση           
31.12.2016

Χρήση         
31.12.2015

Πιστωτικοί τόκοι 726                       602                  

Χρεωστικοί τόκοι (55.109)               (73.430)           
(54.383)              (72.827)          

7. ΄Εξοδα φόρου χρήσης

31.12.2016 31.12.2015

Τρέχων φόρος (181.513)               (370.073)           

Αναβαλλόμενος φόρος 943                       14.467              

Φόροι που καταλογίζονται & αφορούν προηγούμενες 
χρήσεις, λοιποί φόροι (2.200)                   (3.350)              

(182.769)            (358.956)       

Συμφωνία Λογιστικού Αποτελέσματος με Φόρους- Έξοδα

Περιγραφή 31.12.2016 31.12.2015

Κέρδη προ φόρων 376.238               1.136.718        

Φόρος υπολογισμένος επί λογιστικών κερδών (109.109)             (329.648)          

Πλέον: ∆απάνες μη εκπιπτόμενες (73.660)               (29.307)           

Έξοδα φόρου χρήσης (182.769)              (358.956)        

Εταιρία

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ
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8. Ιδιοχρησιμοποιούμενα Πάγια Στοιχεία

ΕΤΑΙΡΙΑ

Αξία κτήσεως Μηχανήματα
Μεταφορικά 

Μέσα

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός

Σύνολο 
ενσώματων 
παγίων

Υπόλοιπο 31.12.2015 200.474             35.159            82.114              317.747              

Προσθήκες περιόδου 1.1-31.12.2016 2.443                -                 10.637              13.080               

Πωλήσεις περιόδου 1.1-31.12.2016 -                  -                 -                    -                    

Υπόλοιπο 31.12.2016 202.917           35.159           92.751            330.827            

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις

Υπόλοιπο 31.12.2015 105.392             9.465              74.046              188.902              

Αποσβέσεις περιόδου 1.1-31.12.2016 14.564              4.368              7.088                26.020               

Πωλήσεις περιόδου 1.1-31.12.2016 -                  -                 -                    -                    

Υπόλοιπο 31.12.2016 119.956           13.832           81.134            214.922            

Αναπόσβεστη αξία

Υπόλοιπο 31.12.2016 82.961             21.327             11.617              115.905            

Υπόλοιπο 31.12.2015 95.082             25.695             8.068                128.845            

9. Αϋλα περιουσιακά στοιχεία

Αξία κτήσεως
Λογισμικά 

προγράμματα Σύνολο

Υπόλοιπο 31.12.2015 4.685                4.685                

Προσθήκες περιόδου 1.1-31.12.2016 2.161                2.161                

Υπόλοιπο 31.12.2016 6.846               6.846              

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις

Υπόλοιπο 31.12.2015 4.684                4.684                

Αποσβέσεις περιόδου 1.1-31.12.2016 796                  796                  

Υπόλοιπο 31.12.2016 5.481               5.481              

Αναπόσβεστη αξία

Υπόλοιπο 31.12.2016 1.365               1.365                

Υπόλοιπο 31.12.2015 0                       0                        
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10. Σχήματα υπό κοινό έλεγχο (Κοινοπραξίες)

31.12.2016 31.12.2015
Απαιτήσεις
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 938                 -                  
Κυκλοφορούν Ενεργητικό 659.236           -                  

660.174         -                  

Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις -                  -                  
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 919.215           -                  

919.215         -                  

Καθαρή Θέση (259.041)        -                  

΄Εσοδα 547.932           -                  
΄Εξοδα (813.973)          -                  
Κέρδη/ (Ζημιές) μετά από φόρους (266.041)        -                  

Τα παρακάτω ποσά αντιπροσωπεύουν το μερίδιο του ενεργητικού, υποχρεώσεων,
πωλήσεων και αποτελεσμάτων των εταιριών του Ομίλου σε σχήματα υπό κοινό έλεγχο και
περιλαμβάνονται στην κατάσταση της Οικονομικής Θέσης και την κατάσταση συνολικών
εσόδων:

Στις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2016 ενσωματώθηκαν για πρώτη φορά βάσει του
∆ΠΧΑ 11 "Σχήματα υπό Κοινό Έλεγχο" οι κοινοπραξίες "Κ/Ξ J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε.-TASK J&P-
ΑΒΑΞ Α.Ε." και "Κ/Ξ 2G FACILITY MANAGEMENT IKE - TASK J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε.", οι οποίες
συστάθηκαν εντός του 2016.
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11. Λοιπά στοιχεία πάγιου ενεργητικού

31.12.2016 31.12.2015

Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 11.555              11.455              
11.555            11.455            

12. Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

31.12.2016 31.12.2015

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 52.091                51.148                

52.091              51.148              

Ανάλυση Αναβαλλόμενων Φορολογικών Απαιτήσεων

Περιγραφή
31.12.2016 31.12.2015

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 21.641                20.698                

Λοιπές προβλέψεις 30.450                30.450                
52.091              51.148              

13. Αποθέματα

31.12.2016 31.12.2015

Πρώτες και βοηθητικές ύλες 278.778            287.158            

Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων 177.297            103.710            
456.075          390.868          

14 Πελά ες α λο ές α α ήσε ς

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

14. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

31.12.2016 31.12.2015  
*Αναμορφωμένο

Πελάτες (βλ. ανάλυση παρακάτω) 6.404.203         7.363.976         

Λοιπές απαιτήσεις 777.049            200.020            

7.181.252       7.563.996       

Πελάτες

Απαιτήσεις από θυγατρικές 490.272 1.542.670

Απαιτήσεις από λοιπές εταιρίες 6.010.611 5.917.986
6.500.883       7.460.655

Προβλέψεις απομείωσης (96.680)              (96.680)              
6.404.203         7.363.976

14α. Χρονική Απεικόνιση Απαιτήσεων

(ποσά σε ευρώ) 31.12.2016 31.12.2015

∆εν είναι σε καθυστέρηση και δεν είναι απομειωμένα 3.480.502 3.379.228
Είναι σε καθυστέρηση αλλά όχι απομειωμένα

3-6 μήνες 105.722 658.411
6-12 μήνες 954.386 1.957.489

1 - 2 έτη 1.451.558 1.368.848

* Ορισμένα κονδύλια της προηγούμενης χρήσης έχουν αναταξινομηθεί επί των οικονομικών
καταστάσεων. Συγκεκριμένα οι προβλέψεις απομείωσης πελατών μειώθηκαν κατά ποσό € 105.000
με ισόποση αύξηση των λοιπών προβλέψεων (ως σημ.20). Η αναταξινόμηση δεν είχε καμία
επίδραση στα ίδια κεφάλαια, στα αποτελέσματα μετά από φόρους και στα συγκεντρωτικά
συνολικά έσοδα μετά από φόρους της εταιρίας.

Όμιλος

Στις 31/12/2016 η χρονική απεικόνιση των απαιτήσεων έχει ως εξής:

ΕΤΑΙΡΙΑ

η
 >2 έτη 412.035            -                   

6.404.203       7.363.976
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15. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

31.12.2016 31.12.2015

Ταμείο 54.973                  44.281               

Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 567.662                 1.230.634           
622.635               1.274.915         

16. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

31.12.2016 31.12.2015

Προμηθευτές 3.325.309              2.563.567           
Προκαταβολές πελατών 104.519                 288.465              
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 984.157                 2.307.529           

4.413.985          5.159.560       

ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

31.12.2016 31.12.2015

0-90 ημ. 3.441.618 3.866.052

91-180 ημ. 453.821 570.026

181-365 ημ. 356.668 665.402

366-731 ημ. 145.647 52.453

>731 ημ. 16.232 5.628

4.413.985 5.159.560

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

31.12.2016 31.12.2015

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 190.582               219.116            

Μερίσματα πληρωτέα 3.234                  1.231.793         

Υποχρεώσεις προς θυγατρικές/ λοιπές 
συμ/κού ενδιαφέροντος 227.982                 375.722              

Πιστωτές διάφοροι 562.359               480.898            
984.157               2.307.529         

17. Φόρος εισοδήματος και λοιποί φόροι πληρωτέοι

31.12.2016 31.12.2015

Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι -                      228.237             
Λοιποί φόροι πληρωτέοι 242.630               301.773            

242.630             530.010          

18. Βραχυπρόθεσμος Τραπεζικός δανεισμός

31.12.2016 31.12.2015

∆άνεια 852.740                 1.001.587           
852.740               1.001.587         

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ
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31/12/2016 31/12/2015

Ποσά αναγνωρισμένα στη κατάσταση αποτελεσμάτων
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 23.265                           19.796                           
Κόστος προϋπηρεσίας λόγω τροποποίησεων  -                                -                                
Κόστος Τόκων  1.427                             1.057                             
Κόστος επιπλέον παροχών 25.062                           14.380                           
Καθαρό έξοδο χρήσης 49.754                          35.233                          

Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον ισολογισμό

Καθαρή υποχρέωση κατά την έναρξη της χρήσης 71.372                           55.655                           
Καταβληθείσες παροχές (41.770)                          (35.950)                          
Σύνολο εξόδου χρήσης που αναγνωρίστηκε στη κατάσταση αποτελεσμάτων 49.754 35.233
Ποσό που καταχωρείται στην κατάσταση λοιπών συνολικών εσόδων (4.731)                            16.434                           

Καθαρή αναγνωρισμένη υποχρέωση στο τέλος χρήσης 74.625                          71.372                          

Μεταβολές παρούσας αξίας δέσμευσης καθορισμένων παροχών  

Παρούσα αξία δέσμευσης καθορισμένων παροχών (κατά την έναρξη της οικονομικής 
περιόδου) 71.372                           55.655                           
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης και τροποποιήσεων 23.265                           19.796                           
Κόστος Τόκων  1.427                             1.057                             
Επιπλέον παροχές (έσοδα/έξοδα) 25.062                           14.380                           
Καταβληθείσες παροχές (41.770)                          (35.950)                          
Αναλογιστικά (κέρδη) / ζημιές περιόδου (4.731)                            16.434                           

Παρούσα αξία δέσμευσης καθορισμένων παροχών (κατά την λήξη της 
οικονομικής περιόδου) 74.625                          71.372                          

Οι αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν είναι οι εξής:
31/12/2016 31/12/2015

Προεξοφλητικό επιτόκιο 1,50% 2,00%
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 0,5% 0%

Θνησιμότητα

ΜΤ_ΕΑΕ2012Ρ (Τ.Τ.Ε., 
Επιτροπή Πιστωτικών & 
Ασφαλιστικών Θεμάτων, 

Συνεδρίαση 
49/12.09.2012)

ΕVK 2000             
(Υπ. Απ. Κ3-3974/99)

Κινητικότητα προσωπικού:

Ομάδα Ηλικιών Οικειοθελής αποχώρηση Οικειοθελής αποχώρηση

Έως 40 ετών 0% 0%

41-55 0% 0%

55 και άνω 0% 0%
Ηλικία κανονικής συνταξιοδότησης Ασφάλιση στα "Βαρέα":62 

ετών    Ασφάλιση στα 
"Κοινά":67 ετών

Σύμφωνα με τις 
καταστατικές διατάξεις του 
ταμείου κύριας ασφάλισης 
κάθε εργαζομένου και 
λαμβάνοντας υπόψη τους 
νόμους 3863/2010 & 
4093/2012

Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού είναι 215 άτομα (έναντι 239 την 31/12/2015).

Σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωση στην περίπτωση απόλυσης ή συνταξιοδότησής τους, ανάλογα με
τον μισθό, τα έτη υπηρεσίας και τον τρόπο της αποχώρησης (απόλυση ή συνταξιοδότηση) του εργαζομένου. Υπάλληλοι που παραιτούνται ή
απολύονται αιτιολογημένα δεν δικαιούνται αποζημίωση. Στην Ελλάδα, υπάλληλοι που συνταξιοδοτούνται δικαιούνται το 40% της αποζημίωσης
σύμφωνα με το Ν.2112/1920. Τα συγκεκριμένα προγράμματα αποτελούν προγράμματα καθορισμένων παροχών σύμφωνα με το ∆ΛΠ 19.

Οι εκτιμήσεις για τις υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών της Εταιρείας σύμφωνα με το ∆ΛΠ 19 υπολογίστηκαν από ανεξάρτητη εταιρεία
αναλογιστών.

Η κίνηση της καθαρής υποχρέωσης στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της Εταιρείας μετά την υιοθέτηση του αναθεωρημένου ∆ΛΠ 19, έχει
ως εξής:

19.  Προβλέψεις για παροχές εργαζομένων κατά την έξοδο από την υπηρεσία

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

34



20. Λοιπές προβλέψεις & λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

31.12.2016 31.12.2015
*Αναμορφωμένο

Λοιπές προβλέψεις 105.000             105.000            
105.000           105.000          

21. Μετοχικό Κεφάλαιο

31.12.2016 31.12.2015

Καταβλημένο (22.740 μτχ. x € 29,35) 667.419             667.419            

667.419           667.419          

22. Αποθεματικά

Ποσά σε Ευρώ Τακτικό 
αποθεματικό

Αποθεματικά 
ΔΛΠ 19

Σύνολο

Υπόλοιπο την 31/12/2015 147.519 52.961 200.480

Επίδραση υιοθέτησης αναθεωρημένου ∆ΛΠ 19 -                    4.731               4.731              
Λοιπές κινήσεις 40.235               -                   40.235            

Υπόλοιπο την 31/12/2016 187.754 57.692 245.446

23. Λογαριασμοί Τάξεως - Ενδεχόμενες υποχρεώσεις

31.12.2016 31.12.2015

Εγγυητικές 1.482.980          1.929.632         

Λοιποί Λογ/μοί Τάξεως -                    39.092              

1.482.980        1.968.724       

24. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

(ποσά εκφρασμένα σε χιλ.€)

1.1-31.12.2016 1.1-31.12.2015
 - ΄Εσοδα 872                   663                  
 - ΄Εξοδα 138                   134                  

 -  Απαιτήσεις 490                   1.543               

 -  Υποχρεώσεις 3                       1.557               
 -  Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών 
και μελών της διοίκησης

400                   400                  

 - Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη 
της διοίκησης 141                   162                  

25. Λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις

∆εν υπάρχουν λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις ή απαιτήσεις της Εταιρίας.

26. Εμπράγματα βάρη

∆εν υπάρχουν υποθήκες και προσημειώσεις ή οποιαδήποτε άλλα βάρη, επί των παγίων στοιχείων του ενεργητικού.

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σημαντική επίπτωση στην
οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας, ωστόσο η Εταιρία έχει διενεργήσει πρόβλεψη ποσού ευρώ 105 χιλ. (βλ.σημ.20) η
οποία θεωρείται επαρκής.

ΕΤΑΙΡΙΑ
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27. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις

28. Γεγονότα μετά την ημερομηνία κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. Η Προϊσταμένη 
Λογιστηρίου

Κωνσταντίνος Μιτζάλης Μακεδονία Γιαλίδη
Α.∆.Τ. ΑΝ033558 Α.∆.Τ. Τ410886

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας από σελίδα 1 έως και την σελίδα 36 εγκρίθηκαν κατά την συνεδρίαση του
∆ιοικητικού Συμβουλίου την 31 Μαΐου 2017.

Η Εταιρία δεν έχει ελεχθεί φορολογικά για τη χρήση 2010. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρίας για τη χρήση αυτή
δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές και ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα της χρήσης αυτής δεν
έχουν καταστεί οριστικά. Κατά την εκτίμησή μας οι φόροι που ενδεχομένως προκύψουν δεν θα ασκήσουν ουσιώδη
επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.

Για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013 η Εταιρία, έχει υπαχθεί σε φορολογικό έλεγχο από Νόμιμο Ελεγκτή σύμφωνα με την
παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994 και έλαβε Πιστοποιητικό Φορολογικής Συμμόρφωσης με «Συμπέρασμα χωρίς
επιφύλαξη». Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, οι εν λόγω οικονομικές χρήσεις θεωρούνται οριστικές από πλευράς
φορολογικού ελέγχου μετά το πέρας δεκαοκτώ μηνών από την υποβολή της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης προς
το Υπουργείο Οικονομικών. Με βάση την ΠΟΛ.1236/18.10.2013 του Υπουργείου Οικονομικών, η οικονομική χρήση 2011
θεωρείται οριστική την 30/04/2014.

Οι φορολογικοί έλεγχοι των χρήσεων 2014 και 2015 διενεργήθηκαν από Νόμιμο Ελεγκτή βάσει των διατάξεων του
άρθρου 65Α παρ. 1 Ν.4174/2013, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4262/2014 και η Εταιρία έλαβε Πιστοποιητικό
Φορολογικής Συμμόρφωσης με "Συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη". 

Για τη χρήση 2016 η Εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Νόμιμων Ελεγκτών όπως προβλέπεται από τις
διατάξεις του Ν.4446/2016. Ο έλεγχος αυτός για τη χρήση 2016 βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό
πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2016. Αν μέχρι
την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις, εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα
έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.

∆εν υπάρχουν γεγονότα μετά την ημερομηνία κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων που να χρήζουν αναφοράς 
σύμφωνα με τις διατάξεις των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Μαρούσι, 31 Μαΐου 2017

Ο Οικονομικός ∆ιευθυντήςΟ ∆ιευθύνων 
Σύμβουλος

Γεώργιος Παπαγεωργίου
Α.∆.Τ. ΑΚ203692

Ιωάννης Γκόντας
Α.∆.Τ. ΑΚ087757
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∂¡∂ƒ°∏∆π∫√ 31-12-2016 31-12-2015
*∞Ó·ÌÔÚÊˆÌ¤ÓÔ

π‰ÈÔ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂÓ· ¿ÁÈ· ÛÙÔÈ¯Â›· 116 129 
§ÔÈ¿ ÌË Î˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡ÓÙ· ÂÚÈÔ˘ÛÈ·Î¿ ÛÙÔÈ¯Â›· 65 63 
∞Ôı¤Ì·Ù· 456 391 
∞·ÈÙ‹ÛÂÈ˜ ·fi ÂÏ¿ÙÂ˜ 6.404 7.364 
§ÔÈ¿ Î˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡ÓÙ· ÂÚÈÔ˘ÛÈ·Î¿ ÛÙÔÈ¯Â›· 777 200 
∆·ÌÂÈ·Î¿ ‰È·ı¤ÛÈÌ· 623 1.275 ---- -----
™À¡√§√ ∂¡∂ƒ°∏∆π∫√À 8.441 9.421   

==== =====

π¢π∞ ∫∂º∞§∞π∞ ∫∞π À¶√Ãƒ∂ø™∂π™
ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ (22.740 ÌÙ¯. x 29,35 Â˘ÚÒ/ÌÙ¯) 667 667 
§ÔÈ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· π‰›ˆÓ ∫ÂÊ·Ï·›ˆÓ 2.084 1.886 ----- -----
™‡ÓÔÏÔ π‰›ˆÓ ∫ÂÊ·Ï·›ˆÓ ªÂÙfi¯ˆÓ ∂Ù·ÈÚ›·˜ (·) 2.752 2.554 
¶ÚÔ‚Ï¤„ÂÈ˜/§ÔÈ¤˜ Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌÂ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜ 180 176 
µÚ·¯˘ÚfiıÂÛÌÂ˜ ‰·ÓÂÈ·Î¤˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜ 853 1.002 
§ÔÈ¤˜ ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌÂ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜ 4.657 5.690 ----- -----
™‡ÓÔÏÔ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ (‚) 5.689 6.868 ----- -----
™À¡√§√ π¢πø¡ ∫∂º∞§∞πø¡ 
∫∞π À¶√Ãƒ∂ø™∂ø¡ (·)+(‚) 8.441 9.421 

===== =====

™∆√πÃ∂π∞ ∫∞∆∞™∆∞™∏™ √π∫√¡√ªπ∫∏™ £∂™∏™
(ÔÛ¿ ÂÎÊÚ·ÛÌ¤Ó· ÛÂ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ∂˘ÚÒ)

¶ƒ√™£∂∆∞ ™∆√πÃ∂π∞ ∫∞π ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™
1. Œ¯Ô˘Ó ÙËÚËıÂ› ÔÈ µ·ÛÈÎ¤˜ §ÔÁÈÛÙÈÎ¤˜ ∞Ú¯¤˜ ÙÔ˘ πÛÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙË˜ 31.12.2015.
2. ∏ ∂Ù·ÈÚ›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÏÂÁ¯ıÂ› ÊÔÚÔÏÔÁÈÎ¿ ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË 2010. ∏ ¢ÈÔ›ÎËÛË ÙË˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ÔÈ

ÚfiÛıÂÙÔÈ ÊfiÚÔÈ Î·È ÚÔÛ·˘Í‹ÛÂÈ˜ Ô˘ ÂÓ‰Â¯ÔÌ¤Óˆ˜ ÚÔÎ‡„Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ¯Ú‹ÛË, ‰ÂÓ ı·
·ÛÎ‹ÛÔ˘Ó Ô˘ÛÈÒ‰Ë Â›‰Ú·ÛË ÛÙÈ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ ∫·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜, ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰ÈÂÓÂÚÁËıÂ›
Û¯ÂÙÈÎ‹ Úfi‚ÏÂ„Ë ÛÂ ·˘Ù¤˜. °È· ÙÈ˜ ¯Ú‹ÛÂÈ˜ 2011, 2012 Î·È 2013 Ë ÂÙ·ÈÚÂ›· ÂÏ¤Á¯ıËÎÂ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎ¿
‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ¡. 2238/1994 Î·È ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ¡. 4174/2013 ÁÈ· ÙÈ˜ ¯Ú‹ÛÂÈ˜ 2014 Î·È 2015 Î·È ¤Ï·‚Â
¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ºÔÚÔÏÔÁÈÎ‹˜ ™˘ÌÌfiÚÊˆÛË˜ ÌÂ «™˘Ì¤Ú·ÛÌ· ¯ˆÚ›˜ ∂ÈÊ‡Ï·ÍË». °È· ÙË ¯Ú‹ÛË 2016
Ô ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙË˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ Â›Ó·È ÛÂ ÂÍ¤ÏÈÍË (‚Ï. ÛËÌÂ›ˆÛË 27 ÙˆÓ ÂÙ‹ÛÈˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ
Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙË˜ 31.12.2016).

3. √È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÌÂ ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ÙË˜ Ï‹ÚÔ˘˜ ÂÓÔÔ›ËÛË˜
ÛÙÈ˜ ÂÓÔÔÈËÌ¤ÓÂ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙË˜ ÌËÙÚÈÎ‹˜ «J&P-∞µ∞• ∞.∂.» Ô˘ ¤¯ÂÈ ¤‰Ú· ÛÙÔ
ª·ÚÔ‡ÛÈ Î·È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ÌÂÙÔ¯ÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ ÌÂ ÔÛÔÛÙfi 100%.

4. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Â›‰ÈÎÂ˜ ‹ ˘fi ‰È·ÈÙËÛ›· ‰È·ÊÔÚ¤˜ ‰ÈÎ·ÛÙÈÎÒÓ ‹ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ Ô˘ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È
Ó· ¤¯Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ Â›ÙˆÛË ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙË˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ˆÛÙfiÛÔ Ë ÂÙ·ÈÚÂ›· ¤¯ÂÈ
‰ÈÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ Úfi‚ÏÂ„Ë ÔÛÔ‡ Â˘ÚÒ 105 ¯ÈÏ. Ë ÔÔ›· ıÂˆÚÂ›Ù·È Â·ÚÎ‹˜. 

5. ¢ÂÓ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ÂÌÚ¿ÁÌ·Ù· ‚¿ÚË Â› ÙˆÓ ·Á›ˆÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜.
6. ¶›Ó·Î·˜ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÌÂ Û˘Ó‰Â‰ÂÌ¤Ó· Ì¤ÚË (ÔÛ¿ ÂÎÊÚ·ÛÌ¤Ó· ÛÂ ¯ÈÏ. Â˘ÚÒ):

™∆√πÃ∂π∞ ∆∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏™
∞ÚÌfi‰È· ÀËÚÂÛ›·: ∂ÌÔÚÈÎfi Î·È µÈÔÌË¯·ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô ∞ıËÓÒÓ, ¢/ÓÛË ªËÙÚÒˆÓ & ∞Ó¿Ù˘ÍË˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ∆Ì‹Ì· ªËÙÚÒÔ˘/ÀËÚÂÛ›· °.∂.ª∏.
¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘: www.task-jp-avax.gr

31-12-2016 31-12-2015
™‡ÓÔÏÔ È‰›ˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ¤Ó·ÚÍË˜ ¯Ú‹ÛË˜
(1/1/16 Î·È 1/1/15 ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·) 2.554 1.792 
™˘ÁÎÂÓÙÚˆÙÈÎ¿ Û˘ÓÔÏÈÎ¿ ¤ÛÔ‰· 198 761 ----- -----
™‡ÓÔÏÔ È‰›ˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ Ï‹ÍË˜ ¯Ú‹ÛË˜
(31/12/16 Î·È 31/12/15) 2.752 2.554 

===== =====

™∆√πÃ∂π∞ ∫∞∆∞™∆∞™∏™ ª∂∆∞µ√§ø¡ π¢πø¡ ∫∂º∞§∞πø¡
(ÔÛ¿ ÂÎÊÚ·ÛÌ¤Ó· ÛÂ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ∂˘ÚÒ)

01/01/-31/12/2016 01/01/-31/12/2015
∫‡ÎÏÔ˜ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ 9.589 10.069 
∫fiÛÙÔ˜ ¶ˆÏ‹ÛÂˆÓ (8.074) (7.819)----- -----
ªÈÎÙ¿ Î¤Ú‰Ë 1.515 2.251 

§ÔÈ¿ ¤ÛÔ‰· - ¤ÍÔ‰· (Î·ı·Ú¿) (26) (1)
ŒÍÔ‰· ‰ÈÔÈÎËÙÈÎ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (1.025) (1.007)
ŒÍÔ‰· ‰È·ı¤ÛÂˆ˜ (38) (33)
ªÂÚ›‰ÈÔ ÎÂÚ‰ÒÓ/ (˙ËÌÈÒÓ) ·fi Û˘ÁÁÂÓÂ›˜ 4 –----- -----
∫¤Ú‰Ë ÚÔ ÊfiÚˆÓ, ¯ÚËÌ·ÙÔ‰/ÎÒÓ
& ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ 431 1.210 
ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ (Î·ı·Úfi) (54) (73)----- -----
∫¤Ú‰Ë ÚÔ ÊfiÚˆÓ 376 1.137 
ŒÍÔ‰· ÊfiÚÔ˘ ¯Ú‹ÛË˜ (183) (359)----- -----
∫¤Ú‰Ë ÌÂÙ¿ ·fi ÊfiÚÔ˘˜ (·) 193 778 
§ÔÈ¿ Û˘ÓÔÏÈÎ¿ ¤ÛÔ‰· ÌÂÙ¿ ·fi ÊfiÚÔ˘˜ (‚) 5 (16)----- -----
™˘ÁÎÂÓÙÚˆÙÈÎ¿ Û˘ÓÔÏÈÎ¿ ¤ÛÔ‰· ÌÂÙ¿ ·fi 
ÊfiÚÔ˘˜ (·)+(‚) 198 761 

===== =====

∫¤Ú‰Ë ÌÂÙ¿ ·fi ÊfiÚÔ˘˜ ·Ó¿
ÌÂÙÔ¯‹ / (µ·ÛÈÎ¿ ÛÂ Â˘ÚÒ) 8,5079 34,2023 
¶ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ Ì¤ÚÈÛÌ· ·Ó¿ ÌÂÙÔ¯‹ (ÛÂ Â˘ÚÒ) 80 –
∫¤Ú‰Ë ÚÔ ÊfiÚˆÓ, ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÒÓ, ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ 
·ÔÙ/ÛÌ¿ÙˆÓ Î·È Û˘ÓÔÏÈÎÒÓ ·ÔÛ‚¤ÛÂˆÓ 457 1.241 

™∆√πÃ∂π∞ ∫∞∆∞™∆∞™∏™ ™À¡√§π∫ø¡ ∂™√¢ø¡
(ÔÛ¿ ÂÎÊÚ·ÛÌ¤Ó· ÛÂ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ∂˘ÚÒ)

01/01/-31/12/2016 01/01/-31/12/2015

§ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜
∫¤Ú‰Ë  ÚÔ ÊfiÚˆÓ 376 1.137 
¶Ï¤ÔÓ /ÌÂ›ÔÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ ÁÈ·:
∞ÔÛ‚¤ÛÂÈ˜ 27 32 
¶ÚÔ‚Ï¤„ÂÈ˜ 3 (69)
¶ÈÛÙˆÙÈÎÔ› ÙfiÎÔÈ (1) (1)
ÃÚÂˆÛÙÈÎÔ› ÙfiÎÔÈ & Û˘Ó·Ê‹ ¤ÍÔ‰· 55 73 
ªÂÙ·‚ÔÏ¤˜ ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Î›ÓËÛË˜
ªÂ›ˆÛË/(·‡ÍËÛË) ·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ (65) (96)
ªÂ›ˆÛË/(·‡ÍËÛË) ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ 383 (2.134)
(ªÂ›ˆÛË)/ ∞‡ÍËÛË ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ (ÏËÓ ‰·ÓÂÈ·ÎÒÓ) (800) 1.562 
ÃÚÂˆÛÙÈÎÔ› ÙfiÎÔÈ & Û˘Ó·Ê‹ ¤ÍÔ‰· Î·Ù·‚Â‚ÏËÌ¤Ó· (55) (73)
∫·Ù·‚Â‚ÏËÌ¤ÓÔÈ ÊfiÚÔÈ (412) (577)----- -----
™‡ÓÔÏÔ ÂÈÛÚÔÒÓ / (ÂÎÚÔÒÓ)
·fi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ (·) (489) (147)----- -----

∂ÂÓ‰˘ÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜
∞ÁÔÚ¿ ÂÓÛÒÌ·ÙˆÓ & ¿˘ÏˆÓ ¿ÁÈˆÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ (15) (24)
∆fiÎÔÈ ÂÈÛÚ·¯ı¤ÓÙÂ˜ 1 1 ----- -----
™‡ÓÔÏÔ ÂÈÛÚÔÒÓ/(ÂÎÚÔÒÓ) ·fi ÂÂÓ‰˘ÙÈÎ¤˜
‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ (‚) (15) (23)----- -----

ÃÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜
∂ÈÛÚ¿ÍÂÈ˜/ (ÂÍÔÊÏ‹ÛÂÈ˜) ·fi ÂÎ‰Ôı¤ÓÙ·
·Ó·ÏËÊı¤ÓÙ· ‰¿ÓÂÈ· (149) 787 
ªÂÚ›ÛÌ·Ù· ÏËÚˆı¤ÓÙ· – –----- -----
™‡ÓÔÏÔ ÂÈÛÚÔÒÓ/ (ÂÎÚÔÒÓ) ·fi 
¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ (Á) (149) 787 ----- -----

∫·ı·Ú‹ ·‡ÍËÛË/(ÌÂ›ˆÛË) ÛÙ· Ù·ÌÂÈ·Î¿ ‰È·ı¤ÛÈÌ·
Î·È ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· ¯Ú‹ÛË˜ (·)+(‚)+(Á) (652) 617 
∆·ÌÂÈ·Î¿ ‰È·ı¤ÛÈÌ· Î·È ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· ¤Ó·ÚÍË˜ ¯Ú‹ÛË˜ 1.275 658 ----- -----
∆·ÌÂÈ·Î¿ ‰È·ı¤ÛÈÌ· Î·È ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· Ï‹ÍË˜ ¯Ú‹ÛË˜ 623 1.275 

===== =====

™∆√πÃ∂π∞ ∫∞∆∞™∆∞™∏™ ∆∞ª∂π∞∫ø¡ ƒ√ø¡
(ÔÛ¿ ÂÎÊÚ·ÛÌ¤Ó· ÛÂ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ∂˘ÚÒ)

ª∞ƒ√À™π, 31 ª·˝Ô˘ 2017
√ ¶ƒ√∂¢ƒ√™ ∆√À ¢.™. √ ¢π∂À£À¡ø¡ ™Àªµ√À§√™ √ √π∫√¡√ªπ∫√™ ¢π∂À£À¡∆∏™ ∏ ¶ƒ√´™∆∞ª∂¡∏ §√°π™∆∏ƒπ√À

∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ªπ∆∑∞§∏™ °∂øƒ°π√™ ¶∞¶∞°∂øƒ°π√À πø∞¡¡∏™ °∫√¡∆∞™ ª∞∫∂¢√¡π∞ °π∞§π¢∏
∞.¢.∆. ∞¡ 033558 ∞.¢.∆. ∞∫203692 ∞.¢.∆. ∞∫087757 ∞.¢.∆. ∆410886

¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ªÈÙ˙¿ÏË˜
∞ÓÙÈÚfiÂ‰ÚÔ˜: ÃÚ‹ÛÙÔ˜ πˆ¿ÓÓÔ˘
¢ÈÂ˘ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜: °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¶··ÁÂˆÚÁ›Ô˘
™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫Ô˘‚·Ú¿˜, ∞ıËÓ¿ ∏ÏÈ¿‰Ë
∏ÌÂÚÔÌËÓ›· ¤ÁÎÚÈÛË˜ ·fi ÙÔ ¢.™.ÙˆÓ ÂÙ‹ÛÈˆÓ
ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ: 31 ª·˝Ô˘ 2017

√ÚÎˆÙfi˜ ∂ÏÂÁÎÙ‹˜ §ÔÁÈÛÙ‹˜: ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ π. ∞Ó·ÛÙ·ÛfiÔ˘ÏÔ˜ ∞.ª. ™√∂§ 33821

∂ÏÂÁÎÙÈÎ‹ ∂Ù·ÈÚ›·: BDO √ÚÎˆÙÔ› ∂ÏÂÁÎÙ¤˜ ∞ÓÒÓ˘ÌË ∂Ù·ÈÚÂ›·
(∞.ª. ™√∂§ 173)

∆‡Ô˜ ŒÎıÂÛË˜ ∂Ï¤Á¯Ô˘ ∂ÏÂÁÎÙÒÓ: ªÂ ™‡ÌÊˆÓË °ÓÒÌË

™‡ÓıÂÛË ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘:

∂∆∞πƒπ∞
1.1-31.12.2016 1.1-31.12.2015

·) ŒÛÔ‰· 872 663 
‚) ŒÍÔ‰· 138 134 
Á) ∞·ÈÙ‹ÛÂÈ˜ 490 1.543 
‰) ÀÔ¯ÚÂÒÛÂÈ˜ 3 1.557 
Â) ™˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ·ÌÔÈ‚¤˜ ‰ÈÂ˘ı.

ÛÙÂÏÂ¯ÒÓ & ÌÂÏÒÓ ÙË˜ ‰ÈÔ›ÎËÛË˜ 400 400 
ÛÙ) ÀÔ¯Ú. ÚÔ˜ ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙÈÎ¿ ÛÙÂÏ¤¯Ë

Î·È Ì¤ÏË ÙË˜ ‰ÈÔ›ÎËÛË˜ 141 162  
7. √ ·ÚÈıÌfi˜ ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Â›Ó·È: 

∂∆∞πƒπ∞
31/12/16 31/12/15

ŒÌÌÈÛıÔÈ 39 40
∏ÌÂÚÔÌ›ÛıÈÔÈ 176 199--- ---
™‡ÓÔÏÔ 215 239
8. ∏ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ¤ÁÎÚÈÛË˜ ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ·fi ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Â›Ó·È 

Ë 31/05/2017.
9. ∆· Î¤Ú‰Ë ÌÂÙ¿ ·fi ÊfiÚÔ˘˜ ·Ó¿ ÌÂÙÔ¯‹ ˘ÔÏÔÁ›ÛıËÎ·Ó ÌÂ ‚¿ÛË ÙÔ Ì¤ÛÔ ÛÙ·ıÌÈÛÌ¤ÓÔ ·ÚÈıÌfi

Â› ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÛÂ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·.
10. ∆˘¯fiÓ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙ· ·ıÚÔ›ÛÌ·Ù· ÔÊÂ›ÏÔÓÙ·È ÛÂ ÛÙÚÔÁÁ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ˜.
11. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚ· ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙ·, Ù· ÔÔ›· ·ÊÔÚÔ‡Ó

ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Î·È ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·Ó·ÊÔÚ¿ ·fi Ù· ¢ÈÂıÓ‹ §ÔÁÈÛÙÈÎ¿ ¶ÚfiÙ˘·.
12. √ÚÈÛÌ¤Ó· ÎÔÓ‰‡ÏÈ· Â› ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙË˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË˜ ¯Ú‹ÛË˜ ¤¯Ô˘Ó

·Ó·Ù·ÍÈÓÔÌËıÂ› ÁÈ· Ó· Â›Ó·È Û˘ÁÎÚ›ÛÈÌ· ÌÂ Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯· ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ÙË˜ ·ÚÔ‡Û·˜ ¯Ú‹ÛË˜. ∏
·Ó·Ù·ÍÈÓfiÌËÛË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Â›¯Â Î·Ì›· Â›‰Ú·ÛË ÛÙ· ›‰È· ÎÂÊ¿Ï·È·, ÛÙ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÌÂÙ¿
·fi ÊfiÚÔ˘˜ Î·È ÛÙ· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÙÈÎ¿ Û˘ÓÔÏÈÎ¿ ¤ÛÔ‰· ÌÂÙ¿ ·fi ÊfiÚÔ˘˜ ÙË˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ (‚Ï.
ÛËÌ. 14 ÙˆÓ ÂÙ‹ÛÈˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙË˜ 31.12.2016).

13. ∆· ÏÔÈ¿ Û˘ÓÔÏÈÎ¿ ¤ÛÔ‰· ÌÂÙ¿ ·fi ÊfiÚÔ˘˜ ÛÙËÓ ∫·Ù¿ÛÙ·ÛË ™˘ÓÔÏÈÎÒÓ ∂Ûfi‰ˆÓ ·Ó·Ï‡ÔÓÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜:

TASK J&P-∞µ∞• A.E.
∞¡ø¡Àª√™ ∂∆∞πƒ∂π∞ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ∞∫π¡∏∆ø¡ - ∆∂Ã¡π∫∏ - ∂ª¶√ƒπ∫∏ - ¶∂ƒπµ∞§§√¡∆π∫ø¡ ∂ƒ°ø¡

∂¢ƒ∞ :∞ª∞ƒ√À™π√À-Ã∞§∞¡¢ƒπ√À 16 - 151 25 ª∞ƒ√À™π
∞ÚÈıÌfi˜ °.∂.ª∏. 003743901000 (∞ƒ.ª.∞.∂. 45590/01∞∆/µ/00/123)

™ÙÔÈ¯Â›· Î·È ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ¯Ú‹ÛË˜ ·fi 1 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ¤ˆ˜ 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2016
(‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤Ó· ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ Î.Ó.2190, ¿ÚıÚÔ 135, ÁÈ· ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜ Ô˘ Û˘ÓÙ¿ÛÛÔ˘Ó ÂÙ‹ÛÈÂ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜, ÂÓÔÔÈËÌ¤ÓÂ˜ Î·È ÌË, Î·Ù¿ Ù· ¢§¶/ ¢¶Ã∞)

∆· ·Ú·Î¿Ùˆ ÛÙÔÈ¯Â›· Î·È ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜, Ô˘ ÚÔÎ‡ÙÔ˘Ó ·fi ÙÈ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜, ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÂ ÌÈ· ÁÂÓÈÎ‹ ÂÓËÌ¤ÚˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙË˜  TASK J&P-
∞µ∞• ∞.∂.  ™˘ÓÈÛÙÔ‡ÌÂ ÂÔÌ¤Óˆ˜ ÛÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË, ÚÈÓ ÚÔ‚Â› ÛÂ ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ Â›‰Ô˘˜ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎ‹ ÂÈÏÔÁ‹ ‹ ¿ÏÏË Û˘Ó·ÏÏ·Á‹ ÌÂ ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·, Ó· ·Ó·ÙÚ¤ÍÂÈ ÛÙË ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜,
fiÔ˘ ·Ó·ÚÙÒÓÙ·È ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ Î·ıÒ˜ Î·È Ë ¤ÎıÂÛË ÂÏ¤Á¯Ô˘ ÙÔ˘ ÔÚÎˆÙÔ‡ ÂÏÂÁÎÙ‹ ÏÔÁÈÛÙ‹. 

¶ÔÛ¿ Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·Ù·ÍÈÓÔÌÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ∂∆∞πƒ∂π∞
·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÛÂ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÂ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ 1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015
∂·ÓÂÎÙ›ÌËÛË ˘Ô¯Ú./ ·ÚÔ¯ÒÓ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ 
ÏfiÁˆ ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· 7 (23)
ºfiÚÔ˜ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Â› ÛÙ· 
ÏÔÈ¿ Û˘ÓÔÏÈÎ¿ ¤ÛÔ‰· (2) 7--- ---
§ÔÈ¿ Û˘ÓÔÏÈÎ¿ ¤ÛÔ‰· ÂÚÈfi‰Ô˘ ÌÂÙ¿ ·fi ÊfiÚÔ˘˜ 5 (16)
14. ∆Ô ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙË˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ı· ÚÔÙÂ›ÓÂÈ ÛÙËÓ ∂Ù‹ÛÈ· ∆·ÎÙÈÎ‹ °ÂÓÈÎ‹ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË ÙˆÓ 

ÌÂÙfi¯ˆÓ ˆ˜ Ì¤ÚÈÛÌ· ·Ó· ÌÂÙÔ¯‹ ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË 2016 ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ Â˘ÚÒ 80 (2015: Â˘ÚÒ 0) ·fi Ù·
Î¤Ú‰Ë ÙË˜ ¯Ú‹ÛË˜ 2016 Î·È ·Ô Ù· Î¤Ú‰Ë ÂÈ˜ Ó¤ÔÓ.

15. ™ÙÈ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙË˜ 31.12.2016 ÂÓÛˆÌ·ÙÒıËÎ·Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ¢¶Ã∞ 11
«™¯‹Ì·Ù· ˘fi ÎÔÈÓfi ¤ÏÂÁ¯Ô» ÔÈ ÎÔÈÓÔÚ·Í›Â˜ «∫/• J&P-∞µ∞• ∞.∂. - TASK J&P-ABA• A.E.» Î·È «∫/•
2G FACILITÀ MANAGEMENT π∫∂ - TASK J&P-ABA• ∞.∂.», ÔÈ ÔÔ›Â˜ Û˘ÛÙ¿ıËÎ·Ó ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2016
(‚Ï. ·Ó·Ï˘ÙÈÎ¿ ÛËÌ. °16 Â› ÙˆÓ ÂÙ‹ÛÈˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ).
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