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∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 1/1 – 31/12/2015 είναι 

εκείνες που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της “ΠΡΟΕΤ A.E.” την 28 Μαρτίου 2016 και έχουν 

δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στην διεύθυνση www.proet.gr. 

 

 



 

 

3 

ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Κύριοι Μέτοχοι, 

To 2015, παρά τις αρχικές εκτιµήσεις για συνέχιση της ανάκαµψης που ξεκίνησε το 2014, η Εταιρία 

λειτούργησε µέσα σε ένα ιδιαίτερα αντίξοο µακροοικονοµικό και επιχειρηµατικό περιβάλλον στη χώρα µας το 

οποίο αναπόφευκτα περιόρισε τη ζήτηση στους τοµείς όπου η Εταιρία εξειδικεύεται και δραστηριοποιείται 

(προκατασκευές και έργα χαµηλού προϋπολογισµού).  

Η Εταιρία κατέγραψε οριακά αποτελέσµατα στην χρήση  του 2015 σε σχέση µε την χρήση του 2014, λόγω 

της απότοµης ανάκαµψης της χώρας και της αναστολής των δηµοπρασιιών νέων δηµοσίων έργων. 

Οικονοµικά Αποτελέσµατα & Πορεία Εταιρίας το 2015 

O κύκλος εργασιών το 2015 διαµορφώθηκε στα € 963.385 έναντι € 5.315.673 της προηγούµενης χρήσης, 

παρουσιάζοντας µείωση 64%. 

Αντίστοιχα το µικτό κέρδος της εταιρίας για την χρήση 2015 διαµορφώθηκε στα € 274.987 έναντι € 764.750 

της προηγούµενης χρήσης, παρουσίαζοντας µείωση 85% 

Οι προ φόρων ζηµιές ανήλθαν στα € 507.697, ενώ οι  ζηµιές προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων ανήλθαν για την χρήση 2015 στα € 233.076. 

Η κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρίας παραµένει ισχυρή, µε τα ίδια κεφάλαια να κυµαίνονται στα € 

9.687.392 στο τέλος του 2015.  

Βασικοί αριθµοδείκτες 

Ενδεικτικά παρατίθενται ορισµένοι αριθµοδείκτες : 

 

Βασικοί Χρηµατοοικονοµικοί Αριθµοδείκτες    

 2015 2014 

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού/Σύνολο βραχ. υποχρεώσεων 113,90% 89,37% 

Πάγιο ενεργητικό/ Σύνολο Ενεργητικού 88,79% 87,37% 

Σύνολο υποχρεώσεων / Ίδια Κεφάλαια 48,22% 52,33% 

Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων/Κύκλο εργασιών -52,70% -0,33% 

Κέρδη/(ζηµιές) µετά φόρων/Κύκλο εργασιών -46,56% -0,28% 

Μέση απόδοση Ιδίων κεφαλαίων  -4,63% -0,15% 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων/Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων & υποχρεώσεων  67,47% 65,65% 

 

Μερισµατική Πολιτική 

Το αρνητικό αποτέλεσµα της Εταιρίας δεν επιτρέπει την διανοµή µερίσµατος προς τους µετόχους για την 

οικονοµική χρήση 2015. 

 

Σηµαντικές Συναλλαγές µεταξύ της Εταιρίας και Συνδεδεµένων Προσώπων 

Η Εταιρία κατά το 2015 πραγµατοποίησε συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη (φυσικά και νοµικά πρόσωπα) 

στα πλαίσια συνηθισµένων εµπορικών πράξεων, όπως οι υπεργολαβίες και οι αγοραπωλησίες υλικών µεταξύ 

εταιριών του Οµίλου, κ.λ.π.. 
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Ο παρακάτω πίνακας εµφανίζει τις συναλλαγές αυτές, σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24: 

 

Πίνακας συναλλαγών µε συνδεδεµένα µέρη  

   

(ποσά εκφρασµένα σε € ) ΕΤΑΙΡΙΑ 

 1.1-31.12.2015 1.1-31.12.2014 

Έσοδα 873.427 1.004.939 

Έξοδα 161.114 172.675 

Απαιτήσεις  371.006 70.534 

Υποχρεώσεις    282.384 828.585 

Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της 
διοίκησης 

84.378 136.828 

Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης 17.466 6.651 

 

Σηµαντικά Γεγονότα του 2015 

Με την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρίας την 30/06/2015, αποφασίσθηκε η αύξηση του 

µετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό ευρώ 700.000 µε την έκδοση 280.000 κοινών ονοµαστικών µετοχών 

ονοµαστικής αξίας 2,50 €, εκάστης µετοχής. Η αύξηση αυτή πραγµατοποιήθηκε µε κεφαλαιοποίηση 

προγενεστέρων καταβολών του µοναδικού µετόχου της εταιρίας.  

Για την εξασφάλιση απαιτήσεων οµολογιούχων τραπεζών της µητρικής εταιρίας J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ, τον Απρίλιο 

του 2015 εγγράφηκε προσηµείωση υποθήκης στα ακίνητα της εταιρίας ποσού € 13,3 εκ., ως συνεγγυητής 

υπέρ της µητρικής. 

Μεταβολή στον Φορολογικό Συντελεστή 

Με το άρθρο 1 παρ. 4, του ν. 4334/2015, από το φορολογικό έτος 2015 ο συντελεστής φορολογίας των 

κερδών από επιχειρηµατική δραστηριότητα των νοµικών προσώπων αυξήθηκε από 26% σε 29%. Η επίδραση 

του γεγονότος αυτού στην καθαρή θέση υπολογίζεται σε µείωση κατά € 333.938. 

 

Σηµαντικά Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων 

∆εν υπάρχουν µεταγενέστερα της 31ης ∆εκεµβρίου 2015 γεγονότα που να αφορούν την Εταιρία και τα οποία 

να έχουν σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές της καταστάσεις. 

 

Μαρούσι, 28 Μαρτίου 2016 

 
Εκ του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 
 
 
 
 
Κωνσταντίνος Μιτζάλης 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΠΡΟΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ, 

ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ» 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας ΠΡΟΕΤ Α.Ε., οι οποίες 

αποτελούνται από την κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2015, 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 ∆ιοίκησης για τις Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις 

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

καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 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. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα 

πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και 

διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι 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 εκτίµησηςτων 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 καταστάσεωντης 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 τηναξιολόγηση 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 ΠΡΟΕΤ Α.Ε. κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2015, τη 

χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή 
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σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των 

οριζόµενων από τα άρθρα 43α (παρ.3α) και 37 του κ.ν. 2190/1920. 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

Αγ. Παρασκευή, 30/03/2016 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 
 
 

Αντώνιος Ι. Αναστασόπουλος 
ΑΜ ΣΟΕΛ:33821 
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Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις  

σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς  

 για την χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2015 
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Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Οικονοµικών Καταστάσεων 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρήση 31.12.2015 Χρήση 31.12.2014

Μη κυκλοφορούν Ενεργητικό

Ιδιοχρησιµοποιούµενα πάγια στοιχεία 9 12.642.074            13.172.339            

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 10 0                           0                           

Συµµετοχές σε επιχειρήσεις 11 72.500                   72.500                   

Λοιπά στοιχεία παγίου ενεργητικού 12 24.828                   24.592                   
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 13 10.093                   8.053                    

Σύνολο µη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 12.749.495          13.277.484          

Κυκλοφορούν Ενεργητικό

Αποθέµατα 14 341.632                 499.356                 

Κατασκευαστικά συµβόλαια 15 -                        324.013                 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 16 1.207.210              972.074                 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 17 60.647                   123.263                 

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 1.609.489            1.918.706            

Σύνολο Ενεργητικού 14.358.983          15.196.189          

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό κεφάλαιο 24 6.981.220              6.281.220              

Υπεραξία αναπροσαρµογών 25 7.677.756              8.368.243              

Αποθεµατικά 26 384.777                 378.184                 

Κέρδη (ζηµίες) εις νέον (5.356.360)             (5.051.737)             

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α) 9.687.392            9.975.910            

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 21 3.126.235              2.939.041              

Προβλέψεις για παροχές εργαζοµένων κατά την έξοδο 

από την υπηρεσία 22 32.974                   34.972                   

Λοιπές προβλέψεις και λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 23 99.360                   99.360                   

Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 3.258.569            3.073.373            

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 18 1.187.518              1.940.548              

Φόρος εισοδήµατος και λοιποί φόροι πληρωτέοι 19 76.208                   50.352                   

Τραπεζικός δανεισµός 20 149.295                 156.006                 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 1.413.022            2.146.906            

Σύνολο Υποχρεώσεων (β) 4.671.591            5.220.279            

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων & υποχρεώσεων (α)+(β) 14.358.983          15.196.189          

Εταιρία

ΠΡΟΕΤ Α.Ε
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

(΄Ολα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ)
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Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Χρήση Χρήση

1.1-31.12.2015 1.1-31.12.2014

Κύκλος εργασιών 1 963.385                 5.315.673              

Κόστος Πωλήσεων 2 (688.398)               (4.550.923)             

Μικτό κέρδος/(ζηµιά) 274.987               764.750               

Λοιπά έσοδα - έξοδα (καθαρά) 3 (424.923)               (138.288)               

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 4 (268.226)               (251.473)               

Έξοδα διαθέσεως 5 (75.128)                 (184.192)               

Μερίδιο κερδών/(ζηµιών) από συγγενείς εταιρίες 6 -                        (109.840)               

Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών & 

επενδυτικών αποτελεσµάτων (493.290)             80.956                 

Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) 7 (14.406)                 (98.487)                 

Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων (507.697)             (17.531)                

Έξοδα Φόρου χρήσης 8 59.105                   2.604                    

Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους (448.592)             (14.927)                

Τα καθαρά κέρδη/ (ζηµιές) αναλογούν σε:

Μετόχους Εταιρίας (448.592)               (14.927)                 
Μη ελέγχουσες συµµετοχές -                       -                       

(448.592)             (14.927)               

Κέρδη /(ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή (0,1743)                 (0,0059)                 
- Βασικά (σε ευρώ)

Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών 

αποσβέσεων (233.076)             328.407               

ΠΡΟΕΤ Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Εταιρία

(΄Ολα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ)
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Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Οικονοµικών Καταστάσεων  

         Χρήση                                   

1.1-31.12.2015 

         Χρήση                                   

1.1-31.12.2014

Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους (448.592)                (14.927)                   

Λοιπά συνολικά έσοδα

Ποσά που αναταξινοµούνται στην κατάσταση 

αποτελεσµάτων σε µεταγενέστερες περιόδους

Αποθεµατικά αναπροσαρµογής αξίας λοιπών 

περιουσιακών στοιχείων (769.745)                  -                           
Αποθεµατικά αναπροσαρµογής συµµετοχών και 

χρεογράφων

χρηµατοοικονοµικών στοιχείων -                     -                     
Φόρος εισοδήµατος που αντιστοιχεί στα λοιπά 

συνολικά έσοδα 223.226              -                     

Ποσά που δεν αναταξινοµούνται στην κατάσταση 

αποτελεσµάτων σε µεταγενέστερες περιόδους

Επανεκτίµηση υποχρεώσεων/παροχών προσωπικού 

λόγω εξόδου από την υπηρεσία 6.593                 (8.554)                

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου 

µετά από φόρους (539.926)                (8.554)                     

Συγκεντρωτικά Συνολικά Αποτελέσµατα περιόδου (988.518)                (23.481)                   

Τα συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσµατα 

περιόδου αναλογούν σε:

Μετόχους Εταιρίας (988.518)                (23.481)                   

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΕΤ Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
(Όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ)
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Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Οικονοµικών Καταστάσεων  

         Χρήση                                   

1.1-31.12.2015 

         Χρήση                                   

1.1-31.12.2014
Λειτουργικές δραστηριότητες

Ζηµιές  προ φόρων (507.697)             (17.531)                

Πλέον/µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις 260.214                 247.451                 
Προβλέψεις 128.423                 (48.734)                 
Πιστωτικοί τόκοι -                        (32)                        
Χρεωστικοί τόκοι 14.406                   101.757                 
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές)
επενδυτικής δραστηριότητας (15.069)                 81.720                   
Προβλέψεις αποµείωσης και διαγραφές συµµετοχών -                        -                        
∆ιαγραφή επισφαλών απαιτήσεων 537.229                 376.599                 

Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης
(Αύξηση)/Μείωση αποθεµάτων 33.897                   44.889                   
(Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων (442.585)               71.192                   
Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων (43.402)                 (679.113)               
Τόκοι πληρωθέντες (13.742)                 (101.757)               
Καταβεβληµένοι φόροι -                        (43.219)                 
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές 

δραστηριότητες (α) (48.325)                33.221                 

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορές ενσωµάτων και άυλων παγίων (30.000)                 (1.449)                   
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων & άυλων
παγίων στοιχείων 15.710                   31.680                   
(Αγορά)/Πώληση θυγατρικών, συγγενών, 
κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων -                        8.577                    
Τόκοι εισπραχθέντες -                        32                         
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές 

δραστηριότητες (β) (14.290)                38.840                 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις/(εξοφλήσεις) από εκδοθέντα/
αναληφθέντα δάνεια -                        (1.046.742)             
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου -                        -                        
Καταθέσεις µετόχων για µελλοντική αύξηση Μ.Κ. -                        693.997                 
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές 

δραστηριότητες(γ) -                       (352.745)             

Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά 

διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσης (α)+(β)+(γ) (62.615)                (280.683)             

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 123.263                 403.946                 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 60.647                 123.263               

ΠΡΟΕΤ Α.Ε.
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Εταιρία

(΄Ολα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ)
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Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Οικονοµικών Καταστάσεων 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετοχικό 

Κεφάλαιο

Υπεραξία 

αναπροσαρµογής

Τακτικό και Λοιπά 

Αποθεµατικά

Αποτελέσµατα εις 

νέο

Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων

Υπόλοιπα την 01.01.2014 κατά ∆ΠΧΠ 6.281.220        8.503.191             510.831           (5.295.851)         9.999.391            

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου -                    -                         -                   -                       -                        

Καθαρό κέρδος/(ζηµιά) περιόδου (14.927)                (14.927)                

Μεταβολές / Λοιπές κινήσεις -                         (124.093)           124.093                -                       

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου -                    (134.948)                (8.554)               134.948                (8.554)                   

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου -                   (134.948)              (132.647)         244.114              (23.481)                

Υπόλοιπο την 31.12.2014 6.281.220        8.368.243             378.184           (5.051.737)         9.975.910            

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 700.000             -                         -                   -                       700.000                 

Καθαρό κέρδος/(ζηµιά) περιόδου -                    -                         -                    (448.592)               (448.592)               

Λοιπές κινήσεις -                    -                        -                    -                       -                        

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου -                    (690.488)               6.593                143.968               (539.926)               

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου 700.000           (690.488)              6.593               (304.623)             (288.518)             

Υπόλοιπο την 31.12.2015 6.981.220        7.677.756             384.777           (5.356.360)         9.687.392            

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
(΄Ολα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ)

ΠΡΟΕΤ  Α.Ε.
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A. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ  

A. 1 Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρία 

Η ΠΡΟΕΤ Α.Ε. (πρώην ΑΝΕΜΑ Α.Ε.), προήλθε από την συγχώνευση των εταιριών ΑΝΕΜΑ Α.Ε. και 
ΠΡΟΕΤ Α.Ε., µε την απορρόφηση της τελευταίας από την πρώτη, όπως εγκρίθηκε µε την υπ’αριθµ. ΕΜ 
3313/12.03.2012 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής (Π.Ε. Βορείου Τοµέα Αθηνών). Στις 22.03.2012 
εγκρίθηκε από τον ίδιο φορέα, η µετονοµασία της ΑΝΕΜΑ Α.Ε. σε ΠΡΟΕΤ Α.Ε..  

Η ΠΡΟΕΤ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1964 και αποτελεί την παλαιότερη σε λειτουργία εταιρία βαρειάς 
εργοστασιακής προκατασκευής στην Ελλάδα. Με έδρα το Μαρούσι, η Εταιρία έχει ως βασικό αντικείµενο 
εργασιών την παραγωγή προκατασκευασµένων δοµικών στοιχείων για µεγάλα, πολυόροφα κτιριακά 
έργα, κατοικίες και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, καθώς και ειδικών κατασκευών όπως στρωτήρες 
σιδηροδρόµου, στηθαία ασφαλείας, διαχωριστικά δρόµων και κολώνες ∆ΕΗ. 

Κατά την διάρκεια της µακράς πορείας της η Εταιρία έχει εφαρµόσει πρωτοποριακές λύσεις ακόµη και για 
τα διεθνή δεδοµένα, εκτελώντας µε επιτυχία µια πληθώρα κτιριακών έργων για διαφόρους ∆ηµοσίους 
και Ιδιωτικούς φορείς, γεγονός που την καθιστά την πιο έµπειρη και αποτελεσµατική εταιρία στο χώρο 
της βαριάς προκατασκευής. Η ΠΡΟΕΤ επινόησε, εξελίσσει και εφαρµόζει από το 1965 το σύστηµα των 
µεταφεροµένων κυψελών από οπλισµένο σκυρόδεµα σε κατοικίες, Σχολικές αίθουσες, Παιδικούς 
Σταθµούς και άλλα έργα. Απόλυτα επιτυχηµένη ήταν η ανταπόκριση της Εταιρίας στην κάλυψη 
επειγουσών αναγκών των σεισµοπαθών για κατοικίες και Σχολικά κτίρια: το 1980 στην Κορινθία, το 1986 
στην Καλαµάτα, το 1993 στον Πύργο, το 1995 στα Γρεβενά και την Κοζάνη, το 1995 στο Αίγιο και τη 
Φωκίδα, το 1996 στην Κόνιτσα, και το 1999 στην Αττική. 

Η ΠΡΟΕΤ έχει εγκεκριµένα από το Υπουργείο ∆ηµοσίων Έργων 6 συστήµατα Βαριάς Προκατασκευής για 
διάφορες χρήσεις, ενώ έχει κατοχυρωµένο από το Υπ. Βιοµηχανίας σύστηµα βαριάς προκατασκευής 
πολυόροφων κτιρίων (σύστηµα ΒΕΠΡΟ). Αποτελεί ιδρυτικό µέλος του Συνδέσµου Ελληνικών 
Βιοµηχανιών Προκατασκευής Σκυροδέµατος (ΣΕΒΙΠΣ). Το 1999 η ΠΡΟΕΤ Α.Ε. έγινε κάτοχος 
πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας ISO 9002. 

Η ΠΡΟΕΤ Α.Ε. σήµερα διαθέτει ένα σύγχρονο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο Αττικής σε ιδιόκτητη 
έκταση 35.000 µ2 που σε συνάρτηση µε την στελέχωση, την εµπειρία και τον εξοπλισµό της, της 
επιτρέπουν να αντιµετωπίζει µε ταχύτητα, ποιότητα και συνέπεια κάθε κατασκευαστική ανάγκη 
∆ηµόσιου ή ιδιωτικού Φορέα. 

Η ΠΡΟΕΤ αποτελεί την στρατηγική επιλογή του Οµίλου J&P-ΑΒΑΞ για την διείσδυση σε κατασκευαστικά 
έργα µικρότερου προϋπολογισµού, πέρα από την προώθηση των προκατασκευών, καθώς διαθέτει 

εργοληπτικό πτυχίο 4ης τάξης και έχει ενισχυθεί µε εξειδικευµένο ανώτατο προσωπικό του Οµίλου. Η 
Εταιρία προσφέρει στον Όµιλο την δυνατότητα συµµετοχής σε µία εξειδικευµένη αγορά δοµικών υλικών 
µε µεγάλα περιθώρια ανάπτυξης και χαµηλό ανταγωνισµό σε µία περίοδο στην οποία παρατηρείται 
αύξηση της δαπάνης των υποδοµών µε χρήση τεχνολογίας βαριάς προκατασκευής.  

 Α. 2  Πληροφορίες επί των Οικονοµικών της Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. 

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2015 που καλύπτουν την διαχειριστική χρήση, από 
την 01 Ιανουαρίου 2015 έως και την 31η ∆εκεµβρίου 2015: 

- Έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και 
είναι σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) που έχουν 
εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των διερµηνειών 
τους, οι οποίες έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) και έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση µέχρι την 31/12/2015.  

- Έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους. 

- ∆εν υπήρξαν αλλαγές στις βασικές λογιστικές αρχές, µεθόδους και εκτιµήσεις σε σχέση µε την 
προηγούµενη χρήση. 

- ∆εν έχει επέλθει διακοπή εκµετάλλευσης/δραστηριότητας. 

- Έχουν εγκριθεί (συµπεριλαµβανοµένης και της συγκριτικής χρήσης) οµόφωνα από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας στις 28 Μαρτίου 2016. Βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας δεν 
επιτρέπονται τροποποιήσεις µετά την έγκρισή τους.  

- Περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. (µητρική 
εταιρία), µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης. Η J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. κατέχει στις 31/12/2015 
ποσοστό 100% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, ποσοστό που κατείχε και την  
31/12/2014.  
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B. ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της ΠΡΟΕΤ Α.Ε.  της 31ης ∆εκεµβρίου 2015 που καλύπτουν περίοδο από 

την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η ∆εκεµβρίου 2015, 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 (goingconcern) 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 IASB έχει εκδόσει µια σειρά από πρότυπα τα οποία αναφέρονται ως «IFRSStablePlatform 2005». Η 

εταιρία εφαρµόζει το IFRSStablePlatform 2005 από την 1η Ιανουαρίου 2005 το οποίο περιλαµβάνει τα 
ακόλουθα πρότυπα: 

∆.Λ.Π. 1  Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων 
∆.Λ.Π. 2  Αποθέµατα 
∆.Λ.Π. 7  Καταστάσεις ταµειακών ροών 
∆.Λ.Π. 8   Καθαρό κέρδος ή Ζηµιά Χρήσης, Βασικά Λάθη και µεταβολές στις Λογιστικές Μεθόδους 
∆.Λ.Π. 10 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 
∆.Λ.Π. 11 Κατασκευαστικά συµβόλαια 
∆.Λ.Π. 12 Φόροι εισοδήµατος 
∆.Λ.Π. 14 Πληροφόρηση κατά τοµέα 
∆.Λ.Π. 16 Ενσώµατα πάγια 
∆.Λ.Π. 17 Μισθώσεις 
∆.Λ.Π. 18 Έσοδα 
∆.Λ.Π. 19 Παροχές σε εργαζόµενους 
∆.Λ.Π. 20 Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της κρατικής υποστήριξης 
∆.Λ.Π. 21 Οι επιδράσεις των µεταβολών στις τιµές του συναλλάγµατος 
∆.Λ.Π. 23 Κόστος δανεισµού 
∆.Λ.Π. 24 Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών 
∆.Λ.Π. 26  Λογιστική απεικόνιση και παρουσίαση των προγραµµάτων αποχώρησης προσωπικού 
∆.Λ.Π. 27 Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και λογιστική επενδύσεων σε θυγατρικές 
∆.Λ.Π. 28 Λογιστική επενδύσεων σε συγγενείς εταιρίες 
∆.Λ.Π. 31 Χρηµατοοικονοµική παρουσίαση των δικαιωµάτων σε κοινοπραξίες 
∆.Λ.Π. 32 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις και παρουσίαση 
∆.Λ.Π. 33 Κέρδη ανά µετοχή 
∆.Λ.Π. 34 Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις 
∆.Λ.Π. 36 Μείωση της αξίας στοιχείων του ενεργητικού 
∆.Λ.Π. 37 Προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις 
∆.Λ.Π. 38 Άυλα στοιχεία του ενεργητικού 
∆.Λ.Π. 39 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και αποτίµηση 
∆.Λ.Π. 40 Επενδύσεις σε ακίνητα 
∆.Π.Χ.Α. 1 Πρώτη εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Π. 
∆.Π.Χ.Α. 3 Ενοποίηση επιχειρήσεων 
∆.Π.Χ.Α. 5 Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού κατεχόµενα προς πώληση και ∆ιακοπείσες   
                         ∆ραστηριότητες 
∆.Π.Χ.Α. 7          Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις   
∆.Π.Χ.Α. 8          Λειτουργικοί τοµείς   

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 εταιρία είναι οι ακόλουθες: 
 
 
Γ.1. Ενοποιήσεις Επιχειρήσεων  (∆.Π.Χ.Π. 3) 
 
Επενδύσεις σε Συγγενείς: Είναι οι επιχειρήσεις αυτές πάνω στις οποίες η εταιρία µπορεί να ασκήσει 
σηµαντική επιρροή αλλά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να χαρακτηρισθούν είτε θυγατρικές είτε 
συµµετοχή σε κοινοπραξία. Οι παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν από την εταιρία συνιστούν ότι το 
κατεχόµενο ποσοστό µεταξύ 20% και 50% δικαιωµάτων ψήφου µιας εταιρίας υποδηλώνει σηµαντική 
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επιρροή πάνω στην εταιρία αυτή. Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις αρχικά αναγνωρίζονται στο 
κόστος και κατόπιν αποτιµώνται σύµφωνα µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης στις ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρίας J&P-ΑΒΑΞ. 

Τα διεταιρικά υπόλοιπα και οι διεταιρικές συναλλαγές καθώς και τα κέρδη της εταιρίας, που προκύπτουν 
από διεταιρικές συναλλαγές και δεν έχουν πραγµατοποιηθεί ακόµη (σε επίπεδο Οµίλου), απαλείφονται 
κατά την σύνταξη των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 

 
Γ.2. Ιδιοκτησία, Εγκαταστάσεις και Εξοπλισµός  (∆.Λ.Π. 16/40) 
 
Η διοίκηση επέλεξε για όλες τις κατηγορίες λειτουργικών παγίων στοιχείων (περιλαµβανοµένων και 
των λειτουργικών ακινήτων) ύστερα από την αρχική καταχώρηση των ενσώµατων πάγιων στοιχείων 
κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆.Λ.Π. (01/01/2004), να χρησιµοποιήσει τη βασική µέθοδο 
(αποτίµησης στο κόστος κτήσης µειωµένο µε τις σωρευµένες αποσβέσεις και τις σωρευµένες 
αποµειώσεις) σύµφωνα µε το IAS 16. 
 
Για τα ακίνητα επένδυσης η διοίκηση επέλεξε µετά την αρχική καταχώρηση των ενσώµατων πάγιων 
στοιχείων κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆.Λ.Π. (01/01/2004), να 
χρησιµοποιήσειτηνεναλλακτική µέθοδο αποτίµησης στο κόστος κτήσης, δηλ: µε την βασική 
µέθοδο του ∆ΛΠ 16 (αποτίµηση στο κόστος κτήσης µειωµένο µε τις σωρευµένες αποσβέσεις 
και τις σωρευµένες αποµειώσεις). 
 
Η διοίκηση επέλεξε για την κατηγορία οικοπέδων κτιρίων από το 2010 να εφαρµόσει τη 
µέθοδο της αναπροσαρµογής. 
 
Μέθοδος Αναπροσαρµογής 
 
Ύστερα από την αναγνώρισή του ως περιουσιακό στοιχείο, ένα στοιχείο των ενσώµατων 
ακινητοποιήσεων του οποίου η εύλογη αξία µπορεί να επιµετρηθεί µε αξιοπιστία, µπορεί να εµφανιστεί 
µε αναπροσαρµοσµένη αξία, που αποτελείται από την εύλογη αξία του κατά την ηµέρα της 
αναπροσαρµογής µείον τις µεταγενέστερες σωρευµένες ζηµιές αποµείωσης. 

Η εύλογη αξία των οικοπέδων και κτιρίων συνήθως προσδιορίζεται από εκτιµήσεις ορκωτών εκτιµητών. 
Η εύλογη αξία των µηχανηµάτων και εγκαταστάσεων είναι συνήθως η αγοραία του αξία. 

Όταν γίνει αναπροσαρµογή της αξίας ένος παγίου στοιχείου των ενσώµατων ακινητοποιήσεων 
αναπροσαρµόζεται ολόκληρη η κατηγορία των παγίων που ανήκει. Όταν η λογιστική αξία ενός παγίου 
αυξάνεται ως αποτέλεσµα µίας αναπροσαρµογής, η αύξηση καταχωρείται απευθείας στην καθαρή θέση 
ως πλεόνασµα αναπροσαρµογής. Όµως µία αύξηση λόγω αναπροσαρµογής θα αναγνωρίζεται στα 
αποτελέσµατα κατά την έκταση που αντιστρέφεται µιά προηγούµενη υποτίµηση του ιδίου περιουσιακού 
στοιχείου, η οποία πρηγουµένως είχε χρεωθεί στα αποτελέσµατα. 

Αν η λογιστική αξία ενός παγίου µειώνεται ως αποτέλεσµα µιας αναπροσαρµογής, η µείωση πρέπει να 
αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα. Αν υπάρχει πλεόνασµα ανπροσαρµογής για το ίδιο πάγιο στην καθαρή 
θέση, η µείωση θα χρεώνεται απευθείας στην καθαρή θέση κατά την έκταση που υπάρχει το πλεόνασµα 
αυτό. Τα πλεονάσµατα αναπροσαρµογής που υπάρχουν στην καθαρή θέση θα µεταφερθούν στα κέρδη 
εις νέο όταν τα πάγια πουληθούν ή διαγραφούν. Οι επιδράσεις των φόρων στις αναπροσαρµογές των 
ενσώµατων ακινητοποιήσεων, αναγνωρίζονται και γνωστοποιούνται σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 12 Φόροι 
Εισοδήµατος. Η αρχική εφαρµογή µιας πολιτικής αναπροσαρµογής της αξίας παγίων αντιµετωπίζεται 
σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 16 και όχι µε το ∆.Λ.Π. 8. 

Σε κάθε ηµεροµηνία αναφοράς η ∆ιοίκηση κατ’εφαρµογή του ∆.Λ.Π. 36 «Αποµείωση Περιουσιακών 
Στοιχείων (ImpairmentofAssets)», 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. 
 
Κόστη σηµαντικής επισκευής ή επιθεώρησης ενός παγίου στοιχείου καταχωρούνται στα έξοδα της 
χρήσεως στην οποία πραγµατοποιούνται εκτός και αν αυξάνουν τα οικονοµικά οφέλη του παγίου 
στοιχείου οπότε προσαυξάνουν το κόστος του παγίου στοιχείου. 
 
Οι αποσβέσεις των στοιχείων των ενσώµατων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν αποσβένονται) 
υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο βάσει της ωφέλιµης ζωής τους. Οι κύριοι συντελεστές απόσβεσης 
που προκύπτουν έχουν ως εξής: 
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Λειτουργικά ακίνητα (κτίρια) 3% 
Ακίνητα επένδυσης 3% 
Μηχανικός εξοπλισµός 5,3% - 20% 
Μεταφορικά µέσα  7,5% - 20% 
Λοιπός εξοπλισµός 15% - 20% 

 
Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσώµατων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε 
κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώµατων ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν 
την ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά (αποµείωση) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα αποτελέσµατα. 
 
Κατά την πώληση ενσώµατων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και 
της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες  στα αποτελέσµατα.  
 
Οι ιδιοπαραγόµενες ενσώµατες ακινητοποιήσεις στοιχειοθετούν προσθήκη στο κόστος κτήσεως των 
ενσώµατων ακινητοποιήσεων σε αξίες που περιλαµβάνουν το άµεσο κόστος µισθοδοσίας του 
προσωπικού, που συµµετέχει στην κατασκευή (συµπεριλαµβανοµένων των αντίστοιχων εργοδοτικών 
εισφορών), κόστος αναλωθέντων υλικών και άλλα γενικά άµεσα κόστη. 
 
 
Γ.3. Άυλα στοιχεία ενεργητικού (∆.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.4. Αποµείωση Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού (∆.Λ.Π. 36) 
 
Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένονται και υπόκεινται 
σε έλεγχο αποµείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία µπορεί να 
µην είναι ανακτήσιµη. Τα στοιχεία του ενεργητικού που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης 
της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί.  

Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται το ποσό από την πώληση ενός στοιχείου του ενεργητικού στα πλαίσια 
µιας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα µέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν 
οικειοθελώς, µετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άµεσου κόστους διάθεσης του στοιχείου 
ενεργητικού, ενώ αξία χρήσης είναι η παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών που 
αναµένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση από την χρήση ενός στοιχείου ενεργητικού και από την 
πώλησή του στο τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του. 

Σε κάθε ηµεροµηνία αναφοράς η ∆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 στη κατάσταση αποτελεσµάτων του έτους. 

 
Γ.5. Αποθέµατα (∆.Λ.Π. 2) 
 
Την ηµεροµηνία του ισολογισµού, τα αποθέµατα αποτιµώνται στο χαµηλότερο του κόστους ή την 
καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία. Το κόστος των ετοίµων προϊόντων και της παραγωγής σε εξέλιξη 
αποτελείται από το κόστος των πρώτων υλών, το άµεσο εργατικό κόστος, τις λοιπές άµεσες δαπάνες και 
τα γενικά βιοµηχανικά έξοδα που συνδεόνται µε την παραγωγή ενώ δεν συµπεριλαµβάνεται το κόστος 
δανεισµού. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η εκτιµηµένη τιµή πώλησης στην συνηθισµένη πορεία 
των εργασιών της επιχείρησης µείον οποιαδήποτε σχετικά έξοδα πώλησης.  

Κατάλληλες προβλέψεις σχηµατίζονται για απαξιωµένα, άχρηστα και µε πολύ χαµηλή κίνηση στην αγορά 
αποθέµατα. Οι µειώσεις της αξίας των αποθεµάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία και οι λοιπές 
ζηµίες από αποθέµατα καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσµάτων κατά την περίοδο που 
εµφανίζονται. 
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Γ.6. Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση (∆.Λ.Π. 39) 
 
Το πρότυπο αναπτύσσει τις αρχές για την αναγνώριση και την επιµέτρηση χρηµατοοικονοµικών µέσων, 
χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων και κάποιων συµβολαίων αγοράς ή πώλησης µη χρηµατοοικονοµικών 
µέσων. Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία της 
συναλλαγής που είναι και η ηµεροµηνία που η εταιρία δεσµεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο. 
Οι επενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον των άµεσα επιρριπτέων στη 
συναλλαγή δαπανών, µε εξαίρεση όσον αφορά τις άµεσα επιρριπτέες στη συναλλαγή δαπάνες, για τα 
στοιχεία εκείνα που αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές στα αποτελέσµατα. Οι επενδύσεις 
διαγράφονται όταν το δικαίωµα στις ταµειακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή µεταβιβάζεται και η 
εταιρία έχει µεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις ανταµοιβές που συνεπάγεται η 
ιδιοκτησία. 

Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα της εταιρίας ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες µε βάση την ουσία 
της σύµβασης και το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. 

i) Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία/υποχρεώσεις αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µέσω της 
κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσης 

Πρόκειται για χρηµατοοικονοµικά στοιχεία/υποχρεώσεις, που ικανοποιούν οποιαδήποτε από τις 
παρακάτω προϋποθέσεις: 

• Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία/υποχρεώσεις που κατέχονται για εµπορικούς σκοπούς 
(συµπεριλαµβάνονται τα παράγωγα, εκτός από εκείνα που είναι καθορισµένα και αποτελεσµατικά 
µέσα αντιστάθµισης, αυτά που αποκτώνται ή δηµιουργούνται µε σκοπό την πώληση ή την 
επαναγορά και τέλος αυτά που αποτελούν µέρος ενός χαρτοφυλακίου από αναγνωρισµένα 
χρηµατοοικονοµικά µέσα). 

• Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που αποτιµάται στην εύλογη 
αξία, µε αναγνώριση των µεταβολών στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης. 

Τα πραγµατοποιηµένα και µη πραγµατοποιηµένα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από τις µεταβολές της 
εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µε 
µεταβολές στα αποτελέσµατα, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα της περιόδου που προκύπτουν. 

ii) ∆άνεια και απαιτήσεις 

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: 

• απαιτήσεις από προκαταβολές για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, 

• απαιτήσεις που έχουν να κάνουν µε δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί νοµοθετικά από 
το κράτος, 

• οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύµβαση ώστε να δίνει δικαίωµα στην επιχείρηση για λήψη 
µετρητών  άλλων χρηµατοοικονοµικών παγίων στοιχείων. 

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία και κατόπιν επιµετρούνται στο 
αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. 

iii) Επενδύσεις κατεχόµενες ως την λήξη 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες η προσδιορισµένες 
πληρωµές και συγκεκριµένη λήξη και τα οποία η εταιρία έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να τα 
κρατήσει ως την λήξη τους. Τα στοιχεία αυτής της κατηγορίας αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία 
και µεταγενέστερα επιµετρούνται στο αποσβεσµένο κόστος µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. 

iv) ∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε 
αυτήν την κατηγορία, είτε δεν µπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω. 

Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους 
και τα σχετικά κέρδη ή ζηµιές καταχωρούνται σε αποθεµατικό των ιδίων κεφαλαίων µέχρι τα στοιχεία 
αυτά να πωληθούν ή να χαρακτηρισθούν ως αποµειωµένα. 

Κατά την πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν ως αποµειωµένα, τα κέρδη ή οι ζηµιές µεταφέρονται στα 
αποτελέσµατα. Ζηµιές αποµείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσµατα δεν αντιστρέφονται 
µέσω αποτελεσµάτων. 

Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού ή χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων 
που είναι διαπραγµατεύσιµες σε ενεργό αγορά προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιµές ζήτησης. Για τα 
µη διαπραγµατεύσιµα µέσα οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται µε την χρήση τεχνικών αποτίµησης όπως 
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ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιµων στοιχείων που διαπραγµατεύονται και προεξόφληση 
ταµειακών ροών. Οι µη διαπραγµατεύσιµοι σε ενεργό αγορά συµµετοχικοί τίτλοι που έχουν ταξινοµηθεί 
στην κατηγορία διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και των οποίων η εύλογη αξία δεν 
είναι δυνατόν να προσδιοριστεί µε αξιοπιστία αποτιµώνται στο κόστος κτήσης τους. Σε κάθε ηµεροµηνία 
ισολογισµού η εταιρία εκτιµά αν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο συµπέρασµα ότι 
τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού έχουν υποστεί αποµείωση. Για µετοχές εταιρειών που 
έχουν ταξινοµηθεί ως χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση, τέτοια ένδειξη συνιστά η 
σηµαντική ή παρατεταµένη µείωση της εύλογης αξίας σε σχέση µε το κόστος κτήσεως. Αν 
στοιχειοθετείται αποµείωση, η σωρευµένη στα ίδια κεφάλαια ζηµιά που είναι η διαφορά µεταξύ κόστους 
κτήσεως και εύλογης αξίας, µεταφέρεται στα αποτελέσµατα. 

 

Γ.7. Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποίηση και παρουσίαση (∆ΛΠ 32) 
 
Οι αρχές του παρόντος προτύπου συµπληρώνουν τις αρχές για την αναγνώριση και επιµέτρηση των 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων του ∆ΛΠ 39 
Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση. 
 
Το πρότυπο ασχολείται µε τη κατάταξη των χρηµατοοικονοµικών µέσων ως χρηµατοοικονοµικά 
περιουσιακά στοιχεία, χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις  και συµµετοχικούς τίτλους και την καταταξή 
των σχετικών τόκων, µερισµάτων, ζηµιών και κερδών και τις συνθήκες υπο τις οποίες τα 
χρήµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις πρέπει να 
συµψηφίζονται. 
 
Ως χρηµατοοικονοµικό µέσο ορίζεται κάθε σύµβαση που δηµιουργεί ταυτόχρονα ένα χρηµατοοικονοµικό 
περιουσιακό στοιχείο για µία οικονοµική οντότητα και µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή έναν 
συµµετοχικό τίτλο για µία άλλη οικονοµική οντότητα. 
 
Χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο είναι κάθε περιουσιακό στοιχείο που αφορά : 
 
(α)  ταµειακά διαθέσιµα, 
 
(β)  συµµετοχικό τίτλο άλλης οικονοµικής οντότητας , 
 
(γ)  συµβατικό δικαίωµα : 
 

(i) για παραλαβή µετρητών ή άλλου χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου από µια άλλη 
οικονοµική οντότητα ή  

(ii) για την ανταλλαγή χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων µε µία άλλη 
οικονοµική οντότητα υπό όρους δυνητικά ευνοϊκούς για την οικονοµική οντότητα ή 

 
(δ)  συµβόλαιο που δύναται να ή θα διακανονιστεί µε τους συµµετοχικούς τίτλους της ίδιας οικονοµικής 
οντότητας και είναι : 
 

(i) µη παράγωγο για το οποίο η οικονοµική οντότητα υποχρεούται ή µπορεί να υποχρεούται να 
λάβει µεταβλητή ποσότητα των ιδίων συµµετοχικών τίτλων της οικονοµικής οντότητας ή 

(ii) παράγωγο που θα ή µπορεί να διακανονιστεί εκτός από την ανταλλαγή συγκεκριµένου ποσού 
µετρητών ή άλλου χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου µε συγκεκριµένη ποσότητα 
των ιδίων συµµετοχικών τίτλων της οικονοµικής οντότητας. Για το σκοπό αυτόν στους ίδιους 
συµµετοχικούς τίτλους της οικονοµικής οντότητας δεν συµπεριλαµβάνονται µέσα τα οποία είναι 
τα ίδια συµβόλαια για τη µελλοντική παραλαβή ή παράδοση των ιδίων συµµετοχικών τίτλών 
της οικονοµικής οντότητας . 

 
Χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ειναι κάθε υποχρέωση που αφορά : 
 
 (α) συµβατικό δικαίωµα : 
 

(i) για παράδοση µετρητών ή άλλου χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου σε µια άλλη 
οικονοµική οντότητα ή 

(ii) την ανταλλαγή χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων µε µία άλλη 
οντότητα υπό όρους δυνητικά δυσµενείς για την οικονοµική οντότητα ή  

 
  (β) συµβόλαιο που δύναται να ή θα διακανονιστεί µε τους συµµετοχικούς τίτλους  της ίδιας της 
οικονοµικής οντότητας και είναι : 
 

(i) µη παράγωγο για το οποίο η οικονοµική οντότητα υποχρεούται ή µπορεί να υποχρεούται να 
παραδώσει µεταβλητή ποσότητα των ιδίων συµµετοχικών τίτλων της οικονοµικής οντότητας ή  
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(ii) παράγωγο που θα ή µπορεί να διακανονιστεί εκτός από την  ανταλλαγή συγκεκριµένου ποσού 
µετρητών ή άλλου χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου µε συγκεκριµένη ποσότητα 
των ιδίων συµµετοχικών τίτλων της οικονοµικής οντότητας. Για το σκοπό αυτόν στους ίδιους 
συµµετοχικούς τίτλους της οικονοµικής οντότητας δεν συµπεριλαµβάνονται µέσα τα οποία είναι 
τα ίδια συµβόλαια για τη µελλοντική παραλαβή ή παράδοση των ιδίων συµµετοχικών τίτλων 
της οικονοµικής οντότητας. 

 
Συµµετοχικός τίτλος είναι κάθε σύµβαση που αποδεικνύει ένα δικαίωµα στο  υπόλοιπο που αποµένει , 
εάν,από τα περιουσιακά στοιχεία µιας οικονοµικής οντότητας αφαιρεθούν οι υποχρεώσεις της.  
 
Εύλογη αξία είναι το ποσό µε το οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο θα µπορούσε να ανταλλαγεί ή µια 
υποχρέωση να διακανονισθεί µεταξύ δύο µερών που ενεργούν µε τη θέλησή τους  και µε πλήρη γνώση 
των συνθηκών της αγοράς , στα πλαίσια µιας  συναλλαγής που διεξάγεται σε καθαρά εµπορική βάση.
  
 
Γ.8.Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις (∆.Π.Χ.Α. 7) 
 
Το ∆ΠΧΠ 7 αναφέρεται σε όλους τους κινδύνους που προκύπτουν από όλα τα χρηµατοοικονοµικά µέσα, 
εκτός από εκείνα που αποκλείονται ειδικά (πχ. συµφέροντα σε θυγατρικές, συνδεδεµένα µέρη και 
κοινοπραξίες, κ.λπ.). Σκοπός των γνωστοποιήσεων είναι η παροχή µίας εικόνας για την χρήση των 
χρηµατοοικονοµικών µέσων από την εταιρία και την έκθεσή του στους κινδύνους που αυτά προκαλούν. 
Η έκταση των γνωστοποιήσεων που απαιτούνται εξαρτάται από την έκταση της χρήσης των 
χρηµατοοικονοµικών µέσων από την εταιρία και από την έκθεσή της σε κινδύνους.Η εταιρία εφαρµόζουν 
το ∆ΠΧΠ7 από την 1η Ιανουαρίου 2007. 
 
 
Γ.9. Προβλέψεις (∆.Λ.Π. 37) 
 
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η εταιρία 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 
είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά 
γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονοµικών οφελών είναι πιθανή. 
 
 
Γ. 10. Επιχορηγήσεις (∆.Λ.Π. 20) 
 
Η εταιρία 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.11. Μετατροπή ξένου νοµίσµατος (∆.Λ.Π. 21) 
 
Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας επιµετρώνται βάσει του νοµίσµατος του κύριου 
οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί («λειτουργικό νόµισµα») δηλαδή σε Ευρώ. 

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. 
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Γ.12. Μετοχικό κεφάλαιο (∆.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.13. ∆ιανοµή Μερισµάτων (∆.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 Τακτική Γενική 
Συνέλευση των µετόχων. 
 
 
Γ.14. Φορολογία εισοδήµατος & αναβαλλόµενος φόρος (∆.Λ.Π. 12) 
 
Η επιβάρυνση της περιόδου µε φόρους εισοδήµατος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους 
αναβαλλόµενους φόρους, δηλαδή από τους φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονται µε 
τα οικονοµικά οφέλη που προκύπτουν στην περίοδο αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν 
από τις φορολογικές αρχές σε διαφορετικές περιόδους. Ο φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται στο 
λογαριασµό των αποτελεσµάτων της περιόδου, εκτός του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που 
καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια, στην οποία περίπτωση καταχωρείται απευθείας, κατά 
ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια. 

Οι τρέχοντες φόροι εισοδήµατος περιλαµβάνουν τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις ή και απαιτήσεις προς 
τις δηµοσιονοµικές αρχές που σχετίζονται µε τους πληρωτέους φόρους επί του φορολογητέου 
εισοδήµατος της περιόδου και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήµατος που αφορούν προηγούµενες 
χρήσεις. 

 
Οι τρέχοντες φόροι 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. 
 
Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από 
επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεµένες επιχειρήσεις, µε εξαίρεση την περίπτωση όπου η αναστροφή 
των προσωρινών διαφορών ελέγχεται από τον όµιλο και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα 
αναστραφούν στο προβλεπτό µέλλον. 
 
Οι περισσότερες αλλαγές στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται 
σαν ένα κοµµάτι των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης. Μόνο αυτές οι 
µεταβολές στα στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις που επηρεάζουν τις προσωρινές διαφορές 
αναγνωρίζονται κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια της εταιρίας, όπως η επανεκτίµηση της αξίας της ακίνητης 
περιουσίας, έχουν ως αποτέλεσµα την σχετική αλλαγή στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ή 
υποχρεώσεις να χρεώνεται έναντι του σχετικού λογαριασµού της καθαρής θέσης. 
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Γ.15. Ωφελήµατα προσωπικού (∆.Λ.Π. 19)  
 
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 (ProjectedUnitCreditMethod) η οποία είναι η µέθοδος δεδουλευµένης 
παροχής υπηρεσιών που αναλογεί σε υπηρεσία, σύµφωνα µε την οποία αποδίδονται τα οφέλη στις 
περιόδους κατά τις οποίες δηµιουργείται η υποχρέωση για καταβολή ωφεληµάτων µετά την 
αφυπηρέτηση. Η υποχρέωση δηµιουργείται καθώς ο υπάλληλος παρέχει τις υπηρεσίες του οι οποίες του 
δίνουν και το δικαίωµα για ωφελήµατα κατά την αφυπηρέτηση. 

Άρα η Μέθοδος Προβολής Πίστωσης Μονάδας απαιτεί όπως αποδοθούν οφέλη, τόσο στην τρέχουσα 
περίοδο (για να υπολογιστεί το τρέχον κόστος υπηρεσιών) όσο και στη τρέχουσα και στις προγενέστερες 
περιόδους (για να υπολογιστεί η παρούσα αξία της υποχρέωσης καθορισµένων ωφεληµάτων). 

Παρόλο ότι τα ωφελήµατα έχουν ως προϋπόθεση µελλοντική εργοδότηση (δηλαδή δεν είναι 
κατοχυρωµένα), υπολογίζεται η υποχρέωση βάσει αναλογιστικών υποθέσεων ως εξής:  

∆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.16. Αναγνώριση εσόδων (∆.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 εταιρία απαλείφονται πλήρως. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 
 
Κατασκευαστικά Συµβόλαια Έργων: 
Τα έσοδα από την εκτέλεση των κατασκευαστικών συµβολαίων λογίζονται την περίοδο που 
κατασκευάζεται το έργο, µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης του. 
 
Πωλήσεις αγαθών: 
Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η εταιρία 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. 
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Γ.17. Μισθώσεις (∆.Λ.Π. 17) 
 
Οι µισθώσεις παγίων κατά τις οποίες µεταβιβάζονται στην Εταιρία όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη που 
έχουν σχέση µε την κυριότητα ενός στοιχείου του ενεργητικού, ανεξάρτητα από την τελική µεταβίβαση 
ή µη του τίτλου κυριότητας του στοιχείου αυτού, αποτελούν τις χρηµατοοικονοµικές µισθώσεις. 
Οι µισθώσεις αυτές κεφαλαιοποιούνται µε την έναρξη της µίσθωσης στη χαµηλότερη µεταξύ της 
εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων µισθωµάτων. Κάθε µίσθωµα 
επιµερίζεται µεταξύ της υποχρέωσης και των χρηµατοοικονοµικών εξόδων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται 
ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόµενη χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις 
από µισθώµατα, καθαρές από χρηµατοοικονοµικά έξοδα, απεικονίζονται στις υποχρεώσεις. Το µέρος του 
χρηµατοοικονοµικού εξόδου που αφορά σε χρηµατοδοτικές µισθώσεις αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα 
χρήσης κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. Τα πάγια που αποκτήθηκαν µε χρηµατοδοτική µίσθωση 
αποσβένονται στη µικρότερη περίοδο µεταξύ της ωφέλιµης ζωής των παγίων στοιχείων και της διάρκειας 
µίσθωσής τους. 
 
Συµφωνίες µισθώσεων όπου ο εκµισθωτής µεταβιβάζει το δικαίωµα χρήσης ενός στοιχείου του 
ενεργητικού για µια συµφωνηµένη χρονική περίοδο, χωρίς ωστόσο να µεταβιβάζει και τους κινδύνους 
και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας του παγίου στοιχείου, ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι 
πληρωµές οι οποίες γίνονται για λειτουργικές µισθώσεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν 
από τον εκµισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της 
µίσθωσης. 
 
Πάγια που εκµισθώνονται µε λειτουργικές µισθώσεις περιλαµβάνονται στις ενσώµατες ακινητοποιήσεις 
του ισολογισµού και αποσβένονται κατά τη διάρκεια της αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής τους σε βάση 
συνεπή µε παρόµοιες ιδιόκτητες ενσώµατες ακινητοποιήσεις. Το έσοδο του ενοικίου (καθαρό από τυχόν 
κίνητρα που δόθηκαν στους µισθωτές) αναγνωρίζεται µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της 
περιόδου της µίσθωσης. Η Εταιρία δεν εκµισθώνει πάγια µε την µέθοδο της χρηµατοδοτικής µίσθωσης. 
 
 
Γ.18. Κατασκευαστικά συµβόλαια (∆.Λ.Π. 11) 
 
Τα κατασκευαστικά συµβόλαια αφορούν την κατασκευή περιουσιακών στοιχείων ή οµάδα συνδεδεµένων 
περιουσιακών στοιχείων ειδικά για πελάτες σύµφωνα µε τους όρους που προβλέπονται στα σχετικά 
συµβόλαια και των οποίων η εκτέλεση συνήθως διαρκεί για χρονικό διάστηµα άνω της µιας χρήσης. 
 
Τα έξοδα που αφορούν στο συµβόλαιο αναγνωρίζονται όταν πραγµατοποιούνται. 
 
Στην περίπτωση όπου το αποτέλεσµα µιας σύµβασης κατασκευής έργου δεν είναι εφικτό να αποτιµηθεί 
αξιόπιστα, και κυρίως στην περίπτωση όπου το έργο βρίσκεται σε πρώιµο στάδιο, τότε το έσοδο 
αναγνωρίζεται µόνο στην έκταση που το αναληφθέν συµβατικό κόστος ενδέχεται να ανακτηθεί ενώ το 
συµβατικό κόστος πρέπει να αναγνωρίζεται στα έξοδα της χρήσης στην οποία αναλήφθηκε. Εποµένως 
για τα συµβόλαια αυτά αναγνωρίζεται τέτοιο έσοδο ούτως ώστε το κέρδος από το συγκεκριµένο έργο να 
είναι µηδενικό. 
 
Όταν το αποτέλεσµα ενός συµβολαίου µπορεί να εκτιµηθεί µε αξιοπιστία, τα έσοδα και τα έξοδα του 
συµβολαίου αναγνωρίζονται κατά τη διάρκεια του συµβολαίου, αντίστοιχα, ως έσοδο και έξοδο. Η 
εταιρία χρησιµοποιεί τη µέθοδο της ποσοστιαίας ολοκλήρωσης για να καθορίσει το κατάλληλο ποσό 
εσόδου και εξόδου που θα αναγνωρίσει σε µια συγκεκριµένη περίοδο. Το στάδιο ολοκλήρωσης µετράται 
µε βάση το συµβατικό κόστος που έχει πραγµατοποιηθεί µέχρι την ηµεροµηνία του ισολογισµού σε 
σχέση µε το συνολικό εκτιµώµενο κόστος κατασκευής κάθε έργου. 
 
Όταν είναι πιθανό το συνολικό κόστος του συµβολαίου να υπερβεί το συνολικό έσοδο, τότε η 
αναµενόµενη ζηµία αναγνωρίζεται άµεσα στα αποτελέσµατα χρήσεως ως έξοδο. 
 
Για τον υπολογισµό του κόστους που πραγµατοποιήθηκε έως το τέλος της χρήσης, τυχόν έξοδα που 
σχετίζονται µε µελλοντικές εργασίες αναφορικά µε το συµβόλαιο εξαιρούνται και εµφανίζονται ως έργο 
σε εξέλιξη. Το σύνολο του κόστους που πραγµατοποιήθηκε και του κέρδους / ζηµίας που 
αναγνωρίσθηκε για κάθε συµβόλαιο συγκρίνεται µε τις προοδευτικές τιµολογήσεις µέχρι το τέλος της 
χρήσης. 
 
Όπου τα πραγµατοποιηθέντα έξοδα πλέον των καθαρών κερδών (µείον των ζηµιών) που έχουν 
αναγνωρισθεί υπερβαίνουν τις προοδευτικές τιµολογήσεις, η διαφορά εµφανίζεται ως απαίτηση από 
πελάτες συµβολαίων έργων (κατασκευαστικά συµβόλαια). Όταν οι προοδευτικές τιµολογήσεις 
υπερβαίνουν τα πραγµατοποιηθέντα έξοδα πλέον των καθαρών κερδών (µείον των ζηµιών) που έχουν 
αναγνωρισθεί, το υπόλοιπο εµφανίζεται ως υποχρέωση προς τους πελάτες συµβολαίων έργων. 
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Οµαδοποίηση Συµβάσεων:Η αρχική σύµβαση ενός έργου, οι συµπληρωµατικές και πρόσθετες συµβάσεις, 
αντιµετωπίζονται ως ένα έργο, δεδοµένου ότι η νέα σύµβαση αφορά εργασίες που αφορούν το ίδιο 
έργο, και η τιµή διαπραγµατεύεται σε συνδυασµό και µε την αρχική σύµβαση. 
Εάν µια οµάδα έργων η διαπραγµάτευση των οποίων γίνεται στο σύνολο ή οι συµβάσεις είναι 
συνδεδεµένες µεταξύ τους ώστε κατ’ ουσία να εµφανίζονται σαν µέρος ενός µεγαλύτερου έργου, µε ένα 
συνολικό περιθώριο κέρδους ή οι επιµέρους συµβάσεις εκτελούνται ταυτόχρονα ή σε µία συνεχή σειρά, 
τότε η οµάδα αυτή των έργων αντιµετωπίζεται σαν ένα έργο. 
 
Έσοδα έργων:Τα έσοδα έργων περιλαµβάνουν τα κάτωθι: 
 - Αρχικό ποσό σύµβασης, πλέον αναθεωρήσεις αρχικής ή πρόσθετων/ συµπληρωµατικών συµβάσεων. 
 - Αξιώσεις (Claims) 
 - Πληρωµές κινήτρων (Incentivepayments), όπως π.χ. αµοιβές επιτάχυνσης 
 
Οι αξιώσεις (claims) και οι πληρωµές κινήτρων (Incentivepayments) λαµβάνονται υπόψιν, µόνο µέχρι 
την έκταση όπου µπορούν µε σηµαντική πιθανότητα να εισπραχθούν και µπορούν αξιόπιστα να 
καθοριστούν και να µετρηθούν. 
 
Κόστος έργων:Το κόστος έργων περιλαµβάνει τα κάτωθι: 
 - Κόστη τα οποία συνδέονται άµεσα µε το συγκεκριµένο έργο, 
 - Κόστη που αποδίδονται στο συγκεκριµένο έργο και που µπορούν να κατανεµηθούν στο έργο, 
 - Άλλα κόστη που χρεώνονται στο συγκεκριµένο πελάτη, σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης. 
 
Στην δεύτερη περίπτωση περιλαµβάνονται και τα γενικά έξοδα κατασκευών. Αυτά τα έξοδα 
κατανέµονται σε συνεχή βάση χρησιµοποιώντας µεθόδους και βάσεις κατανοµής που είναι λογικές και 
που εφαρµόζονται µε συνέπεια για όλα τα έξοδα µε παρόµοια χαρακτηριστικά. 
 
Τα Γενικά Έξοδα κατασκευών περιλαµβάνουν κόστη όπως η ετοιµασία και διεκπεραίωση της µισθοδοσίας 
του προσωπικού κατασκευών, έξοδα δανεισµού για τα συγκεκριµένα έργα. 
Έξοδα τα οποία δεν αποδίδονται ή κατανέµονται σε ένα έργο περιλαµβάνουν έξοδα πωλήσεων, έξοδα 
Ερευνών και Ανάπτυξης, γενικά διοικητικά έξοδα και αποσβέσεις αδράνειας µηχανηµάτων, τα οποία δεν 
απασχολούνται στο συγκεκριµένο έργο. 
 
 
Γ.19. ∆άνεια και απαιτήσεις (∆.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 Εταιρία 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.20. Κόστος δανεισµού (∆.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. 
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Στην έννοια του κόστους δανεισµού περιλαµβάνονται: 
 - Τόκοι βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων τραπεζικών δανείων, καθώς και τόκοι υπεραναλήψεων. 
 - Απόσβεση της διαφοράς υπό το άρτιο οµολογιακών δανείων, 
 - Απόσβεση συµπληρωµατικών εξόδων που πραγµατοποιήθηκαν για την λήψη των δανείων, 
 - Χρηµατοοικονοµικές επιβαρύνσεις από χρηµατοοικονοµικές µισθώσεις, οι οποίες παρακολουθούνται   
   σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 17, 
 - Συναλλαγµατικές διαφορές δανείων σε ξένο νόµισµα, κατά την έκταση που αυτές θεωρούνται     
   χρηµατοοικονοµικό έξοδο. 
 
Όλα τα κόστη δανεισµού που µπορεί να κατανεµηθούν άµεσα στην απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή 
ενός περιουσιακού στοιχείου που πληρεί τις προϋποθέσεις πρέπει να κεφαλαιοποιούνται. 
 
 
Γ.21. Πληροφόρηση κατά τοµέα (∆.Λ.Π. 14) 
 
Ως επιχειρηµατικός τοµέας ορίζεται µία οµάδα στοιχείων ενεργητικού και δραστηριοτήτων που παρέχουν 
προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα 
άλλων επιχειρηµατικών τοµέων. Ως γεωγραφικός τοµέας, ορίζεται µία γεωγραφική περιοχή, στην οποία 
παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από 
άλλες περιοχές. 
 
Το κάθε συµβόλαιο που εκτελεί η Εταιρία έχει τα δικά του ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία 
διαφοροποιούνται σε µικρό ή µεγάλο βαθµό από τα υπόλοιπα συµβόλαια. Τα έργα που εκτελεί η 
επιχείρηση διαφοροποιούνται κυρίως από την χρήση για την οποία τα προορίζει ο πελάτης, χωρίς όµως 
να διαφοροποιείται ο βαθµός επιχειρηµατικού κινδύνου και απόδοσης. Επιπλέον, κατά το 2009, αλλά και 
κατά την συγκριτική περίοδο, όλα τα έργα που εκτελούσε η Εταιρία αφορούσε την Ελληνική Επικράτεια. 
Εποµένως στις παρούσες οικονοµικές καταστάσεις η Εταιρία δεν παρέχει πληροφόρηση κατά τοµέα 
καθώς η Εταιρία δεν δραστηριοποιείται σε διαφορετικούς επιχειρηµατικούς τοµείς ή γεωγραφικές 
περιοχές. 
 
 
Γ.22. Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών (∆.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 µέροςθεωρείται 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.   
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∆. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ  

 

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.  
 
∆.1 Χρηµατοπιστωτικοί Κίνδυνοι 
 
Οι εργασίες της εταιρίας 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 2015 η Εταιρία δεν χρησιµοποίησε παράγωγα χρηµατοοικονοµικά 
προϊόντα επιτοκίου. Όλα τα βραχυπρόθεσµα δάνεια έχουν συναφθεί µε κυµαινόµενο επιτόκιο. 
 
 
∆.2 Κίνδυνος Τιµής Πρώτων Υλών 
 
Αρκετά από τα υλικά που χρησιµοποιεί η εταιρία έχουν χαρακτηριστικά προϊόντων µε διεθνώς 
καθοριζόµενες τιµές (commodities), όπως για παράδειγµα το τσιµέντο, τα µεταλλικά στοιχεία οπλισµού 
και τα υγρά καύσιµα. Οι µεταβολές αυτών των τιµών µέχρι ένα βαθµό εξοµαλύνονται λόγω του τρόπου 
διάθεσής τους στην χώρα µας, ενώ παράλληλα η εταιρία ελέγχει κεντρικά τις προµήθειες υλικών 
επωφελούµενη ταυτόχρονα και από την πολιτική οικονοµίων κλίµακας που εφαρµόζει ο Όµιλος της J&P 
Άβαξ, διαπραγµατευόµενος τιµές για τις συνολικές ανάγκες του Οµίλου. 
 
 
∆.3 Κίνδυνος Ρευστότητος 
 
Η ενδεχόµενη αθέτηση των συµβατικών υποχρεώσεων των πελατών της εταιρίαςαποτελεί κίνδυνο διότι 
µπορεί να ασκήσει πίεση στον προγραµµατισµό της Οικονοµικής ∆ιεύθυνσης ως προς την ταµειακή 
ρευστότητα.  
 
Παρά την ύπαρξη ευρείας διασποράς έργων σε µεγάλο αριθµό πελατών, τα έσοδα της εταιρίας σε 
µεγάλο βαθµό αφορούν σε συναλλαγές µε το Ελληνικό ∆ηµόσιο, οργανισµούς του ευρύτερου ∆ηµοσίου 
και ξένες κρατικές αρχές που έχουν εγγύηση και συν-χρηµατοδότηση από της Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπό 
αυτό το πρίσµα, ο κίνδυνος µη είσπραξης των δεδουλευµένων βάσει συµβατικών υποχρεώσεων 
θεωρείται ιδιαίτερα χαµηλός παρά τις παροδικές καθυστερήσεις στην εξόφληση εργασιών, ακόµη και από 
τους πλέον αξιόπιστους πελάτες όπως το Ελληνικό ∆ηµόσιο. Αυξηµένο πιστωτικό κίνδυνο αντιµετωπίζει 
η Εταιρία από τα ιδιωτικά έργα των οποιών το ποσοστό συνεχώς αυξάνεται στο συνολικό εκτελούµενο 
τζίρο. Η Εταιρία προβαίνει σε σχετική γενική πρόβλεψη για τις επισφάλεις απαιτήσεις από εκτέλεση 
ιδιωτικών έργων (βλ. σηµείωση 16α). Ο κίνδυνος επισφαλών απαιτήσεων παρακολουθείται από 
µηχανογραφική εφαρµογή που αναλύει την χρονολογική ενηλικίωση των πελατών(βλ.σηµείωση 16α). 
Παράλληλα για την διαχείριση των κινδύνων που µπορεί αν προκύψουν από την έλλειψη επαρκόυς 
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 για τις περιόδους µετά 
την 1 Ιανουαρίου 2015. 
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∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» και µεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 9 

(εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
η

 Ιανουαρίου 
2018) 

Η τελική έκδοση του ∆ΠΧΑ 9 (2014) αντικαθιστά το ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και 
επιµέτρηση» που αφορά στην ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 
στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων και συµπεριλαµβάνει επίσης ένα 
µοντέλοαναµενόµενων πιστωτικών ζηµιών το οποίο αντικαθιστά το µοντέλο των πραγµατοποιηµένων 
πιστωτικών ζηµιών που εφαρµόζεταισήµερα.Επιπλέον, αν µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση έχει 
ταξινοµηθεί (σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 9) στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, κάθε αλλαγή στην 
εύλογη αξία της εν λόγω χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης που αποδίδεται σε µεταβολές της πιστωτικού 
κινδύνου της οικονοµικής οντότητας τυπικά θα καταγραφεί στα Λοιπά Συνολικά Εισοδήµατα αντί των 
αποτελεσµάτων.Το ∆ΠΧΑ 9 καθιερώνει επίσης µία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθµισης βασιζόµενη 
σε αρχές και αντιµετωπίζει ασυνέπειες και αδυναµίες στο τρέχων µοντέλο του ∆ΛΠ 39.  

Η Εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές της 
καταστάσεις. Το ∆ΠΧΑ 9 δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συµβόλαια µε Πελάτες» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
η

 Ιανουαρίου 2018) 

Το ∆ΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο 2014 και περιλαµβάνειπιο επιτακτικές και ακριβείς απαιτήσεις σε 
σύγκριση µε τα ισχύοντα πρότυπα (∆ΛΠ 18 και ∆ΛΠ 11). Σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει ένα 
ενιαίο, κατανοητό µοντέλο αναγνώρισης των εσόδων από όλα τα συµβόλαια µε πελάτες ώστε να 
βελτιώσει τη συγκρισιµότητα µεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και 
διαφορετικών κεφαλαιαγορών. Περιλαµβάνει τις αρχές που πρέπει να εφαρµόσει µία οικονοµική 
οντότητα για να προσδιορίσει την επιµέτρηση των εσόδων και τη χρονική στιγµή της αναγνώρισής τους. 
Η βασική αρχή είναι ότι µία οικονοµική οντότητα θα αναγνωρίσει τα έσοδα µε τρόπο που να απεικονίσει 
τη µεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το οποίο αναµένει να δικαιούται σε 
αντάλλαγµα για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες µε την εφαρµογή πέντε σταδίων. 

• Αναγνώριση του συµβολαίου, 

• Αναγνώριση των κριτηρίων επιµέτρησης απόδοσηςτης υποχρέωσης, 

• Καθορισµό της τιµής της συναλλαγής, 

• Κατανοµή της τιµής της συναλλαγής σε κάθε µέρος της υποχρέωσης, 

• Αναγνώριση εσόδου όταν ικανοποιείται κάθεµέρος της υποχρέωσης. 

Η Εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 15 στις οικονοµικές της  
καταστάσεις. Το ∆ΠΧΑ 15 δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρµόζεται στις 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 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. 

∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 28 (Τροποποιήσεις): “Εταιρίες επενδύσεων: Εφαρµογή της 
απαλλαγής από την υποχρέωση ενοποίησης” (εφαρµόζεται στις λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 1
η

Ιανουαρίου 2016) 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν την εφαρµογή της απαλλαγής των εταιριών επενδύσεων και των 
θυγατρικών τους από την υποχρέωση ενοποίησης.  

Αναλυτικότερα, η εξαίρεση από την παρουσίαση ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων ισχύει σε 
µητρική εταιρία που είναι θυγατρική µιας εταιρίας επενδύσεων ακόµα και όταν η εταιρία επενδύσεων 
επιµετρά όλες τις θυγατρικές στην εύλογη αξία αντί να τις ενοποιεί, µε την προϋπόθεση ότι οι 
οικονοµικές καταστάσεις που ετοιµάζει η τελευταία είναι σύµφωνες µε τις απαιτήσεις του ∆ΠΧΑ 10. 
Επίσης, οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι µόνο θυγατρικές, οι οποίες δεν αποτελούν οι ίδιες εταιρίες 
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επενδύσεων και παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης σε µητρική εταιρία επενδύσεων, ενοποιούνται. Όλες 
οι άλλες θυγατρικές της εταιρίας επενδύσεων επιµετρούνται στην εύλογη αξία. Τέλος, οι τροποποιήσεις 
αποσαφηνίζουν ότι για µια οντότητα η οποία δεν είναι η ίδια εταιρία επενδύσεων αλλά έχει συµµετοχή 
σε συγγενή εταιρία ή κοινοπραξία η οποία είναιεταιρία επενδύσεων, ο επενδυτής µπορεί, κατά την 
εφαρµογή της µεθόδου της καθαρής θέσης, να διατηρήσει την επιµέτρηση της εύλογης αξίας που 
εφαρµόζεται από τη συγγενή εταιρία επενδύσεων ή κοινοπραξία στις συµµετοχές της σε θυγατρικές. 

Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

∆ΠΧΑ 11 (Τροποποίηση): «Από κοινού Συµφωνίες» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
η

 Ιανουαρίου 2016) 

Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρµόσει την µέθοδο της εξαγοράς (σύµφωνα µε 
το ∆ΠΧΑ 3) όταν αποκτά συµµετοχή σε µία από κοινού δραστηριότητα η οποία  αποτελεί µία 
«επιχείρηση».  

Η Εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης στις οικονοµικές της καταστάσεις.  

Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 1: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρµόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
η

 Ιανουαρίου 2016) 

Τον ∆εκέµβριο του 2014, το Σ∆ΛΠ προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ∆ΛΠ 1. 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. 

Η Εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης στις οικονοµικές της καταστάσεις.  

∆ΛΠ 16 και ∆ΛΠ 38 (Τροποποιήσεις): «∆ιευκρίνιση των Επιτρεπτών Μεθόδων Απόσβεσης» 

(εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
η

 Ιανουαρίου 
2016) 

Αυτή η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση µεθόδων βασισµένων στα έσοδα δεν είναι κατάλληλες για 
τον υπολογισµό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και επίσης διευκρινίζει πως τα έσοδα δεν 
θεωρούνται κατάλληλη βάση επιµέτρησης της ανάλωσης των οικονοµικών οφελών που ενσωµατώνονται 
σε ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο.  

Η Εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης στις οικονοµικές της καταστάσεις.  

∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση): «Ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις» (εφαρµόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
η

 Ιανουαρίου 2016) 

Η τροποποίηση αυτή επιτρέπει στις οικονοµικές οντότητες να χρησιµοποιούν την µέθοδο της καθαρής 
θέσης προκειµένου να λογιστικοποιήσουν τις επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς στις 
ατοµικές τους οικονοµικές καταστάσεις και επίσης ξεκαθαρίζει τον ορισµό των ατοµικών οικονοµικών 
καταστάσεων.  

Η Εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης στις οικονοµικές της καταστάσεις.  

∆ΛΠ 19 Αναθεωρηµένο (Τροποποίηση): «Παροχές σε εργαζοµένους»: (εφαρµόζεται στις 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Φεβρουαρίου 2015) 

Η περιορισµένου σκοπού τροποποίηση εφαρµόζεται για εισφορές από εργαζοµένους ή τρίτους σε 
προγράµµατα καθορισµένων παροχών και στόχος είναι η απλοποίηση του λογιστικού χειρισµού των 
εισφορών που είναι ανεξάρτητες από τον αριθµό των ετών υπηρεσίας των εργαζοµένων, για 
παράδειγµα, για τις εισφορές των εργαζοµένων που υπολογίζονται σύµφωνα µε ένα σταθερό ποσοστό 
του µισθού.  

Η Εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονοµικές 
της καταστάσεις. 

Ετήσιες Βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ 2012 (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 1
η

 Φεβρουαρίου 2015) 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε επτά ∆ΠΧΑ 
ως επακόλουθο των αποτελεσµάτων του κύκλου 2010-2012 του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του 
Σ∆ΛΠ.  
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• ∆ΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών». Η τροποποίηση 
διευκρινίζει τον ορισµό της «προϋπόθεσης κατοχύρωσης» και ορίζει διακριτά τον «όρο 
απόδοσης» και τον «όρο υπηρεσίας». 

• ∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων». Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η υποχρέωση για 
ενδεχόµενοτίµηµα το οποίο πληροί τον ορισµό του χρηµατοοικονοµικού στοιχείου ταξινοµείται 
ως χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ως στοιχείο της καθαρής θέσης βάσει των ορισµών του ?ΛΠ 
32 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση». Επίσης, διευκρινίζει πως κάθε ενδεχόµενοτίµηµα, 
χρηµατοοικονοµικό και µη χρηµατοοικονοµικό, που δεν είναι στοιχείο της καθαρής θέσης 
επιµετράτε στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων. 

• ∆ΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τοµείς». Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση των εκτιµήσεων της 
διοίκησης όσον αφορά την συνάθροιση των λειτουργικών τοµέων. 

• ∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση εύλογης αξίας». Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το πρότυπο δεν 
αποκλείει τη δυνατότητα της επιµέτρησηςβραχυπρόθεσµων απαιτήσεων και υποχρεώσεων στα 
ποσά των τιµολογίων σε περιπτώσεις όπου η επίπτωση της προεξόφλησης είναι ασήµαντη.  

• ∆ΛΠ 16 «Ενσώµατα πάγια» και ?ΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία». Και τα δύο 
πρότυπα τροποποιήθηκαν προκειµένου να διευκρινιστεί ο τρόπος µε τον οποίο αντιµετωπίζονται 
η προ αποσβέσεων λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και οι συσσωρευµένες αποσβέσεις 
όταν µια οικονοµική οντότητα ακολουθεί τη µέθοδο της αναπροσαρµογής.  

• ∆ΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών». Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειµένου 
να συµπεριλάβει ως συνδεδεµένο µέρος µία εταιρία που παρέχει υπηρεσίες βασικού διοικητικού 
στελέχους στην οικονοµική οντότητα ή στην µητρική εταιρία της οικονοµικής οντότητας. 

Ετήσιες Βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ 2013 (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 1
η

 Ιανουαρίου 2015) 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε τρία ∆ΠΧΑ 
ως επακόλουθο των αποτελεσµάτων του κύκλου 2011-2013 του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του 
Σ∆ΛΠ.  

• ∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων». Η τροποποίηση διευκρινίζει πως το ∆ΠΧΑ 3 δεν έχει 
εφαρµογή στην λογιστικοποίηση του σχηµατισµού οποιαδήποτε από κοινού δραστηριότητας 
βάσει του ∆ΠΧΑ 11 στις οικονοµικές καταστάσεις της ίδιας της από κοινού δραστηριότητας. 

• ∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση εύλογης αξίας». Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η εξαίρεση που 
παρέχει το ∆ΠΧΑ 13 για ένα χαρτοφυλάκιο χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων 
(‘portfolioexception’) έχει εφαρµογή σε όλα τα συµβόλαια (συµπεριλαµβανοµένων των µη 
χρηµατοοικονοµικώνσυµβολαίων) εντός του πεδίου εφαρµογής του ∆ΛΠ 39/∆ΠΧΑ 9. 

• ∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειµένου να διευκρινιστεί 
πως το ∆ΛΠ 40 και το ∆ΠΧΑ 3 δεν είναι αµοιβαίως αποκλειόµενα. 

Ετήσιες Βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ 2014 (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 1
η

 Ιανουαρίου 2016) 

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε τέσσερα ∆ΠΧΑ. Οι 
τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

• ∆ΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διακρατούµενα προς πώληση και 
διακοπείσες δραστηριότητες». Η τροποποίηση διευκρινίζει πως όταν ένα περιουσιακό 
στοιχείο (ή οµάδα στοιχείων) αναταξινοµείται από «διακρατούµενο προς πώληση» σε 
«διακρατούµενο προς διανοµή», ή το αντίθετο, αυτό δεν αποτελεί αλλαγή στο σχέδιο για 
πώληση ή διανοµή και δεν πρέπει να λογιστικοποιείται σαν αλλαγή.  

• ∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις». Η τροποποίηση προσθέτει 
συγκεκριµένες οδηγίες προκειµένου να βοηθήσει τη διοίκηση να προσδιορίσει εάν οι όροι µίας 
συµφωνίας για εξυπηρέτηση ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου το οποίο έχει 
µεταβιβαστεί, συνιστούν συνεχιζόµενηανάµειξη και διευκρινίζει πως οι επιπρόσθετες 
γνωστοποιήσεις που απαιτούνται βάσει της τροποποίησης του ∆ΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις – 
Συµψηφισµόςχρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων» δεν απαιτείται για 
όλες τις ενδιάµεσες περιόδους, εκτός εάν απαιτείται από το ∆ΛΠ 34. 

• ∆ΛΠ 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. 

• ∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεσηχρηµατοοικονοµική αναφορά». Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια 
του «πληροφόρηση που γνωστοποιείται οπουδήποτε αλλού στην ενδιάµεσηχρηµατοοικονοµική 
αναφορά» που αναφέρεται στο πρότυπο. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Κύκλος εργασιών

1.1-31.12.2015 1.1-31.12.2014

Πωλήσεις προϊόντων 126.095                 4.474.128              

Πωλήσεις υπηρεσιών 344.089                 350.698                 

Ενοίκια 493.200                 490.848                 

ΣΥΝΟΛΟ 963.385               5.315.673            

2. Κόστος Πωλήσεων

1.1-31.12.2015 1.1-31.12.2014

Υλικά (8.596)                   (769.465)               

Αµοιβές & ΄Εξοδα Προσωπικού (158.709)               (274.264)               

Αµοιβές & ΄Εξοδα Τρίτων (113.531)               (2.880.081)             

Παροχές Τρίτων (144.703)               (158.018)               

Φόροι-Τέλη (44.025)                 (100.440)               

∆ιάφορα ΄Εξοδα (17.521)                 (73.868)                 

Τόκοι & Συναφή ΄Εξοδα (3.844)                   (30.048)                 

Αποσβέσεις (197.470)               (184.657)               

Προβλέψεις εκµετάλλευσης -                        (80.082)                 

ΣΥΝΟΛΟ (688.398)             (4.550.923)          

3. Λοιπά έσοδα - έξοδα (καθαρά)

1.1-31.12.2015 1.1-31.12.2014

Λοιπά έσοδα 227.532                 224.696                 

Έκτακτα Έσοδα και κέρδη 19.231                   163.954                 

Έκτακτα Έξοδα και Ζηµίες (671.686)               (526.938)               

ΣΥΝΟΛΟ (424.923)             (138.288)             

4. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

1.1-31.12.2015 1.1-31.12.2014

Αµοιβές & ΄Εξοδα Προσωπικού (58.240)                 (59.174)                 

Αµοιβές & ΄Εξοδα Τρίτων (72.529)                 (82.421)                 

Παροχές Τρίτων (7.975)                   (8.415)                   

Φόροι-Τέλη (54.995)                 (16.318)                 

∆ιάφορα ΄Εξοδα (11.712)                 (22.342)                 

Τόκοι & Συναφή Έξοδα (30)                        (9)                         

Αποσβέσεις (62.745)                 (62.794)                 

ΣΥΝΟΛΟ (268.226)             (251.473)             

Εταιρία

Εταιρία

Εταιρία

Εταιρία

Ο κύκλος εργασιών των Κοινοπραξιών (µερίδιο συµµετοχής) βάσει του ∆ΛΠ 31 (χρηµατοοικονοµική

παρουσίαση των δικαιωµάτων σε Κοινοπραξίες) συµπεριλαµβάνεται µόνο στις ενοποιηµένες Οικονοµικές

Καταστάσεις του Οµίλου και όχι στις απλές Οικονοµικές Καταστάσεις της ΠΡΟΕΤ ΑΕ. 
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5. Έξοδα διαθέσεως

1.1-31.12.2015 1.1-31.12.2014

Αµοιβές & ΄Εξοδα Προσωπικού -                        (3.124)                   

Αµοιβές & ΄Εξοδα Τρίτων (74.770)                 (180.210)               

Παροχές Τρίτων (357)                      301                       

∆ιάφορα ΄Εξοδα -                        (1.159)                   

Τόκοι & Συναφή ΄Εξοδα -                        -                        

Αποσβέσεις -                        -                        

Προβλέψεις -                        -                        

ΣΥΝΟΛΟ (75.128)                (184.192)             

6. Μερίδιο κερδών/(ζηµιών) από συγγενείς εταιρίες

1.1-31.12.2015 1.1-31.12.2014

Μερίσµατα Θυγατρικών / Κοινοπραξιών -                        -                        

Κέρδη/(Ζηµιές) συνδεδεµένων -                        (109.840)               

ΣΥΝΟΛΟ -                       (109.840)             

7. Χρηµατοοικονοµικό κόστος

1.1-31.12.2015 1.1-31.12.2014

Έσοδα χρεωγράφων -                        3.238                    

Πιστωτικοί τόκοι -                        32                         
Χρεωστικοί τόκοι (14.406)                 (101.757)               

ΣΥΝΟΛΟ (14.406)                (98.487)                

8.Έξοδα φόρου χρήσης
1.1-31.12.2015 1.1-31.12.2014

Φόρος εισοδήµατος -                        -                        

Φόρος ακινήτων -                        (43.219)                 

Τέλος επιτηδέυµατος (Ν.3986/10 & 4110/12) (2.850)                   (2.850)                   

Αναβαλλόµενος φόρος 61.955                   48.673                   

Φόροι που καταλογίζονται & αφορούν 

προηγούµενες χρήσεις, λοιποί φόροι -                        -                        

ΣΥΝΟΛΟ 59.105                 2.604                   

Συµφωνία Λογιστικού Αποτελέσµατος µε Φόρους- Έξοδα

1.1-31.12.2015 1.1-31.12.2014

Κέρδη/(Ζηµιές) προ φόρων (507.697)             (17.531)                

Φόρος εισοδήµατος -                        -                        
Φόρος ακινήτων -                        (43.219)                 

Τέλος επιτηδέυµατος (Ν.3986/10 & 4110/12) (2.850)                   (2.850)                   

Πλέον: Φόρος αναπροσαρµογής αξίας ακινήτων

σε εύλογη αξία 61.955                   48.673                   

Μείον: µη φορολογητέα κέρδη -                        -                        

Έξοδα φόρου χρήσης 59.105                 2.604                   

Εταιρία

Εταιρία

Εταιρία

Εταιρία

Εταιρία
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9. Λειτουργικά Πάγια

ΕΤΑΙΡΙΑ

Αξία κτήσεως Γήπεδα- Οικόπεδα Κτίρια Μηχανήµατα

Μεταφορικά 

Μέσα

Έπιπλα και 

λοιπός 

εξοπλισµός

Ακινητοποιήσεις 

υπό εκτέλεση

Σύνολο 

ενσώµατων 

παγίων

Υπόλοιπο 31.12.2014 8.781.429                6.607.262           1.428.807           74.473                79.705                -                      16.971.676            

Προσθήκες περιόδου 1.1-31.12.2015 -                          -                     30.000                -                     -                     -                      30.000                   

Αναπροασαρµογή αξίας παγίων (175.109)                  (124.301)             -                     -                     -                     -                      (299.410)               

Λοιπές κινήσεις -                          -                     -                     -                     (7.770)                -                      (7.770)                   

Πωλήσεις περιόδου 1.1-31.12.2015 -                          -                     (194.611)             (37.417)              (2.164)                -                      (234.192)               

Υπόλοιπο 31.12.2015 8.606.320              6.482.962         1.264.196         37.056              69.771              -                      16.460.305          

Συσσωρευµένες Αποσβέσεις

Υπόλοιπο 31.12.2014 -                          2.252.174           1.393.667           74.473                79.024                -                      3.799.338              

Αποσβέσεις περιόδου 1.1-31.12.2015 -                          249.585              10.459                -                     170                    -                      260.214                 

Αναπροασαρµογή αξίας παγίων -                          -                     -                     -                     -                      -                        

Λοιπές κινήσεις -                          -                     -                     -                     (7.770)                -                      (7.770)                   

Πωλήσεις περιόδου 1.1-31.12.2015 -                          -                     (193.970)             (37.417)              (2.164)                -                      (233.551)               

Υπόλοιπο 31.12.2015 -                          2.501.759         1.210.156         37.056              69.260              -                      3.818.231            

Αναπόσβεστη αξία

Υπόλοιπο 31.12.2015 8.606.320              3.981.203         54.040              0                        511                    -                      12.642.074          

Υπόλοιπο 31.12.2014 8.781.429              4.355.089         35.140              0                        681                    -                      13.172.339          

Η Εταιρία, µε ηµεροµηνία αναφοράς 31.12.2015, στα πλαίσια επανελέγχου της αξίας των ενσώµατων παγίων, ανέθεσε σε ανεξάρτητους Oρκωτούς Εκτιµητές την αποτίµηση των ακινήτων της. Τα ακίνητα

αυτά αποτιµήθηκαν στο ύψος των 12.530.000 ευρώ. Εαν η Εταιρεία εφάρµοζε την µέθοδο του κόστους, η λογιστική αξία των ακινήτων που επιµετρήθηκαν στην εύλογη αξία κατά την 31.12.2015, θα

ανερχόταν σε € 2.159.133 ενώ κατά την 31.12.2014, θα ανερχόταν σε ποσό € 2.193.986.

Η Εταιρία εφαρµόζει την µέθοδο αναπροσαρµογής ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων.

9. Λειτουργικά Πάγια

ΕΤΑΙΡΙΑ

Αξία κτήσεως Γήπεδα- Οικόπεδα Κτίρια Μηχανήµατα

Μεταφορικά 

Μέσα

Έπιπλα και 

λοιπός 

εξοπλισµός

Ακινητοποιήσεις 

υπό εκτέλεση

Σύνολο 

ενσώµατων 

παγίων

Υπόλοιπο 31.12.2013 8.781.429                6.607.262           1.669.893           142.436              87.683                -                      17.288.704            

Προσθήκες περιόδου 1.1-31.12.2014 -                          -                     -                     -                     1.112                 -                      1.112                    

Αναπροασαρµογή αξίας παγίων -                          -                     -                     -                     -                     -                      -                        

Πωλήσεις περιόδου 1.1-31.12.2014 -                          -                     (241.086)             (67.963)              (9.091)                -                      (318.140)               

Υπόλοιπο 31.12.2014 8.781.429              6.607.262         1.428.807         74.473              79.705              -                      16.971.676          

Συσσωρευµένες Αποσβέσεις

Υπόλοιπο 31.12.2013 -                          2.021.322           1.618.590           140.108              86.782                -                      3.866.803              

Αποσβέσεις περιόδου 1.1-31.12.2014 -                          230.852 14.610                322                    1.332                 -                      247.115                 

Αναπροασαρµογή αξίας παγίων -                      -                        

Πωλήσεις περιόδου 1.1-31.12.2014 -                          -                     (239.533)             (65.957)              (9.090)                -                      (314.580)               

Υπόλοιπο 31.12.2014 -                          2.252.174         1.393.667         74.473              79.024              -                      3.799.338            

Αναπόσβεστη αξία

Υπόλοιπο 31.12.2014 8.781.429              4.355.089         35.140              0                        681                    -                      13.172.339          

Υπόλοιπο 31.12.2013 8.781.429              4.585.940         51.303              2.328                901                    -                      13.421.901          

Η Εταιρία εφαρµόζει την µέθοδο αναπροσαρµογής ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων.

Για το 2014 τα ενσώµατα πάγια στοιχεία έχουν αποτιµηθεί στην εύλογη αξία τους όπως αυτή έχει εκτιµηθεί από την ∆ιοίκηση. Από τον έλεγχο αποµείωσης όλων των ενσώµατων παγίων δεν έχει

προκύψει καµία αποµείωση της αξίας.

Η Εταιρία, µε ηµεροµηνία αναφοράς 31/12/2013, στα πλαίσια επανελέγχου της αξίας των ενσώµατων παγίων, ανέθεσε σε ανεξάρτητους Oρκωτούς Εκτιµητές την αποτίµηση των ακινήτων της. Τα ακίνητα

αυτά είχαν αποτιµηθεί στο ύψος των 13.300.000 ευρώ. Εαν η Εταιρεία εφάρµοζε την µέθοδο του κόστους, η λογιστική αξία των ακινήτων που επιµετρήθηκαν στην εύλογη αξία κατά την 31/12/2014, θα

ανερχόταν σε € 2.193.986 ενώ κατά την 31/12/2013, θα ανερχόταν σε ποσό € 2.228.389.
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10. Άυλα περιουσιακά στοιχεία

ΕΤΑΙΡΙΑ

Αξία κτήσεως  Λογισµικά 

Υπόλοιπο 31.12.2014 12.600                   

Προσθήκες περιόδου 1.1-31.12.2015 -                        

Υπόλοιπο 31.12.2015 12.600                 

Συσσωρευµένες Αποσβέσεις

Υπόλοιπο 31.12.2014 12.600                   

Αποσβέσεις περιόδου 1.1-31.12.2015 -                        

Υπόλοιπο 31.12.2015 12.600                 

Αναπόσβεστη αξία

Υπόλοιπο 31.12.2015 0                           

Υπόλοιπο 31.12.2014 0                           

11. Συµµετοχές σε επιχειρήσεις

31.12.2015 31.12.2014

Επενδύσεις σε συµµετοχικού ενδιαφέροντος   (Participating interests) 72.500                   72.500                   

ΣΥΝΟΛΟ 72.500                 72.500                 

31.12.2015 31.12.2014

Έναρξη περιόδου 72.500                   99.816                   

Λύση εταιρίας συµµετοχικού ενδιαφέροντος -                        (27.316)                 

Υπόλοιπο λήξης περιόδου 72.500                 72.500                 

12. Λοιπά στοιχεία παγίου ενεργητικού

31.12.2015 31.12.2014

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 24.828                   24.592                   

ΣΥΝΟΛΟ 24.828                 24.592                 

13. Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις

31.12.2015 31.12.2014

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 10.093                   8.053                    

ΣΥΝΟΛΟ 10.093                 8.053                   

Κίνηση Λογαριασµού "Αναβαλλόµενη Φορολογική Απαίτηση"

31.12.2015 31.12.2014

Υπόλοιπο έναρξης 8.053                    9.060                    

Προσαρµογή βάσει ∆ΛΠ

Απ΄ευθείας πίστωση (χρέωση) σε λογαριασµό Ιδίων Κεφαλάιων
Συν/(Μείον): Αύξηση/ (Μείωση) συντελεστή φορολογίας 929                       

Πίστωση (χρέωση) στο λογαριασµό αποτελεσµάτων 1.110                    (1.007)                   
10.093                 8.053                   

14. Αποθέµατα

31.12.2015 31.12.2014
Προϊόντα έτοιµα και ηµιτελή 283.777                 408.251                 
Παραγωγή σε εξέλιξη -                        29.479                   
Πρώτες και βοηθητικές ύλες 57.855                   61.626                   
ΣΥΝΟΛΟ 341.632               499.356               

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

Οι αναβαλλόµενες µακροπρόθεσµες απαιτήσεις αφορούν την διαγραφή εξόδων εγκατάστασης και λοιπών εξόδων πολυετούς

απόσβεσης

ΕΤΑΙΡΙΑ
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15. Κατασκευαστικά συµβόλαια

31.12.2015 31.12.2014

Κατασκευαστικά συµβόλαια 0 324.013

16. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

31.12.2015 31.12.2014

Απαιτήσεις από πελάτες 1.216.830              912.273                 
Μείον : Προβλέψεις αποµείωσης (669.925)               (456.709)               

546.905               455.564               
Ανάλυση λοιπών απαιτήσεων

Απαιτήσεις κατά θυγατρικών 15.257                   26.867                   

Απαιτήσεις κατά συγγενών εταιρειών 184.863                 44.099                   

Λοιπές απαιτήσεις 460.184                 445.543                 

ΣΥΝΟΛΟ 1.207.210            972.074               

16α. Χρονική Απεικόνιση Απαιτήσεων

H χρονική απεικόνιση των απαιτήσεων έχει ως εξής:

31.12.2015 31.12.2014

∆εν είναι σε καθυστέρηση και δεν είναι αποµειωµένα 397.550                 93.499                   
Είναι σε καθυστέρηση αλλά όχι αποµειωµένα

0-3 µήνες 36.285                   35.901                   

 >3 µήνες 113.070                 326.164                 

546.905               455.564               

16β. Ανάλυση λοιπών απαιτήσεων

31.12.2015 31.12.2014

Χρεώστες διάφοροι 351.495                 342.351                 

Λογαριασµοί διαχείρισης προκαταβολών & πιστώσεων 1.690                    1.193                    

Επιταγές εισπρακτέες 107.000                 102.000                 

ΣΥΝΟΛΟ 460.184               445.543               

17. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

31.12.2015 31.12.2014

Ταµείο 791                       806                       

Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 59.857                   122.457                 

ΣΥΝΟΛΟ 60.647                 123.263               

ΕΤΑΙΡΙΑ

2) Υπολειπόµενο κόστος σύµβασης για την ολοκλήρωση έκαστου έργου (Contract Cost to complete the contract).

Βάσει της διαδικασίας της Εταιρίας περί Κατάρτισης και Παρακολούθησης του Επιχειρηµατικού Σχεδίου (Budgetary Control

System) διεξάγεται αναθεώρηση και επανεξέταση των εκτιµήσεων ανά εξάµηνο.

Τα έσοδα και τα έξοδα που αφορούν την κάθε σύµβαση κατασκευής έργων αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα της χρήσεως,

ανάλογα µε το στάδιο ολοκλήρωσης της συµβατικής δραστηριότητας κατά την ηµεροµηνία κατάρτισης των οικονοµικών

καταστάσεων. Εποµένως το κόστος των έργων που έχει µεν εκτελεστεί, αλλά δεν έχει τιµολογηθεί αντίστοιχα στον πελάτη,

καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης µαζί µε το αναλογούν συµβατικό κέρδος ή ζηµιά. Αντίθετα σύµφωνα

µε τα προηγούµενα λογιστικά πρότυπα, το κόστος του έργου αυτού αναγνωριζόταν ως απόθεµα και το σχετικό κέρδος

αναγνωριζόταν στην χρήση που τιµολογείτο και όχι στη χρήση που κατασκευαζόταν. Επιπλέον για τα έργα για τα οποία

εκτιµήθηκε ότι κατά την ολοκλήρωση τους θα υπάρχει ζηµιογόνο αποτέλεσµα, η ζηµιά αυτή αναγνωρίζεται άµεσα στα

αποτελέσµατα.
Για την αναγνώριση των εσόδων, χρησιµοποιείται η Μέθοδος Ποσοστιαίας Ολοκλήρωσης (Percentage of Completion

Method). Το ποσοστό ολοκλήρωσης υπολογίζεται: Kόστος µέχρι σήµερα / Συνολικό Εκτιµώµενο Κόστος Έργου.

Για την συνεπή και αξιόπιστη εκτίµηση του ποσοστού ολοκλήρωσης, η Εταιρία τηρεί ενιαίο σύστηµα ολικής πληροφόρησης

από το οποίο προκύπτουν:
1) Αναθεωρηµένος Προυπολογισµός έκαστου έργου (συνολικά Αναθεωρηµένα έσοδα έργου / Total revised Contract

revenue).

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ
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18. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

31.12.2015 31.12.2014

Προµηθευτές 845.839                 904.843                 

Προκαταβολές Πελατών 32.140                   62.140                   

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 309.539                 973.565                 

1.187.518            1.940.548            

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

31.12.2015 31.12.2014

Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 7.055                    12.393                   

Καταθέσεις µετόχων για µελλοντική αύξηση Μ.Κ. -                        693.997                 

Πιστωτές διάφοροι 302.484                 267.175                 

309.539               973.565               

19. Φόρος εισοδήµατος και λοιποί φόροι πληρωτέοι

31.12.2015 31.12.2014

Λοιποί φόροι πληρωτέοι 76.208                   50.352                   

76.208                 50.352                 

20. Τραπεζικός δανεισµός

31.12.2015 31.12.2014

Βραχυπρόθεσµος τραπεζικός δανεισµός 149.295                 156.006                 

149.295               156.006               

21. Αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση

31.12.2015 31.12.2014

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 3.126.235              2.939.041              

3.126.235            2.939.041            

Ανάλυση Αναβαλλόµενων Φορολογικών Υποχρεώσεων

31.12.2015 31.12.2014

∆ιαφορ. αναπροσαρµογής αξίας λοιπών περιουσιακών 

στοιχείων (ενσώµατα πάγια) 3.126.235              2.939.041              

3.126.235            2.939.041            

Κίνηση Λογαριασµού "Αναβαλλόµενη Φορολογική Υποχρέωση"

31.12.2015 31.12.2014

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου 2.939.041              2.988.721              

Προσαρµογή βάσει ∆ΛΠ

Απ΄ευθείας χρέωση (πίστωση) σε λογαριασµό 
 Ιδίων Κεφαλάιων (86.828)                 -                        

Προσαρµογή αναβαλλόµενης φορολογίας λόγω
µεταβολής φορολογικού συντελεστή 334.867                 -                        

Χρέωση (Πίστωση) στο Λογαριασµό Αποτελεσµάτων (60.845)                 (49.680)                 

Υπόλοιπο λήξης 3.126.235            2.939.041            

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ
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31.12.2015 31.12.2014

Ποσά αναγνωρισµένα στη κατάσταση αποτελεσµάτων

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 3.931                 7.644                   

Κόστος προϋπηρεσίας λόγω τροποποίησεων  -                    -                       

Κόστος Τόκων  664                    2.480                   

Κόστος επιπλέον παροχών -                    95.938                  

Καθαρό έξοδο χρήσης 4.595                106.062              

Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση αναγνωρισµένη στον ισολογισµό

Καθαρή υποχρέωση κατά την έναρξη της χρήσης 34.972               75.152                  

Καταβληθείσες παροχές -                    (128.817)               

Σύνολο εξόδου χρήσης που αναγνωρίστηκε στη κατάσταση αποτελεσµάτων 4.595                 106.062                

Ποσό που καταχωρείται στην κατάσταση λοιπών συνολικών εσόδων (6.593)                8.554                   

Λοιπές επιβαρύνσεις (Απορρόφηση/Μετακίνηση προσωπικού) -                    (25.979)                

Καθαρή αναγνωρισµένη υποχρέωση στο τέλος χρήσης 32.974              34.972                

Μεταβολές παρούσας αξίας δέσµευσης καθορισµένων παροχών  

Παρούσα αξία δέσµευσης καθορισµένων παροχών (κατά την έναρξη της οικονοµικής 

περιόδου) 34.972               75.152                  

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης και τροποποιήσεων 3.931                 7.644                   

Κόστος Τόκων  664                    2.480                   

Επιπλέον παροχές (έσοδα/έξοδα) -                    95.938                  

Καταβληθείσες παροχές -                    (128.817)               

Αναλογιστικά (κέρδη) / ζηµιές περιόδου (6.593)                8.554                   

Λοιπές επιβαρύνσεις (Απορρόφηση/Μετακίνηση προσωπικού) -                    (25.979)                

Παρούσα αξία δέσµευσης καθορισµένων παροχών (κατά την λήξη της 

οικονοµικής περιόδου) 32.974              34.972                

Οι αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν είναι οι εξής:

31.12.2015 31.12.2014

Προεξοφλητικό επιτόκιο 2,00% 1,90%

Μελλοντικές αυξήσεις µισθών 1% 0%

Θνησιµότητα
ΕVK 2000 (Υπ. Απ. 

Κ3-3974/99)

ΕVK 2000 (Υπ. Απ. 

Κ3-3974/99)

Κινητικότητα προσωπικού:

Οµάδα Ηλικιών
Οικειοθελής 

Αποχώρηση

Οικειοθελής 

Αποχώρηση

Έως 40 ετών 0% 3%
41-55 0% 2%
55 και άνω 0% 1%
Ηλικία κανονικής συνταξιοδότησης

Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού την 31/12/2015 είναι 3 άτοµα (έναντι 7 την 31/12/2014).

Σύµφωνα µε τις καταστατικές διατάξεις

του ταµείου κύριας ασφάλισης κάθε

εργαζοµένου και λαµβάνοντας υπόψη

τους νόµους 3863/2010 & 4093/2012.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

22. Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού

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 ∆.Λ.Π. 19.

Οι εκτιµήσεις για τις υποχρεώσεις καθορισµένων παροχών της Εταιρίας σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 19 υπολογίστηκε από ανεξάρτητη

εταιρία αναλογιστών. Η κίνηση της καθαρής υποχρέωσης στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης, µετά την υιοθέτηση του

αναθεωρηµένου ∆ΛΠ19, έχει ως εξής:
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23. Λοιπές προβλέψεις και λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

31.12.2015 31.12.2014

Λοιπές προβλέψεις -                        -                        

Εγγυήσεις ενοικίου 94.360                   94.360                   

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 5.000                    5.000                    

99.360                 99.360                 

24. Μετοχικό Κεφάλαιο

31.12.2015 31.12.2014

Καταβληµένο 6.981.220              6.281.220              

6.981.220            6.281.220            

25. Υπεραξία αναπροσαρµογών

31.12.2015 31.12.2014

∆ιαφορά αναπροσαρµογής αξίας λοιπών περιουσιακών 

στοιχείων (ενσώµατα πάγια) 7.677.756              8.368.243              
∆ιαφορά αναπροσαρµογής συµµετοχής και χρεογράφων

-                        -                        

7.677.756            8.368.243            

26. Αποθεµατικά

31.12.2015 31.12.2014

Τακτικό Αποθεµατικό 31.370                   31.370                   

Έκτακτα Αποθεµατικά (36.067)                 (42.660)                 

Αφορολόγητα Αποθεµατικά ειδικών διατάξεων 389.474                 389.474                 

384.777               378.184               

27. Λογαριασµοί Τάξεως - Ενδεχόµενες υποχρεώσεις

31.12.2015 31.12.2014

Αλλότρια Περιουσιακά Στοιχεία 769                       1.017                    

Λογ/σµοί εγγυήσεων και εµπράγµατων ασφαλειών 97.000                   110.341                 

Λοιποί λογ/σµοί τάξεως -                        -                        

97.769                 111.358               

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

Το µετοχικό κεφάλαιο της ΠΡΟΕΤ Α.Ε. (πρώην ΑΝΕΜΑ Α.Ε.) αυξήθηκε κατά ποσό 700.000 €, ύστερα από την

απόφαση της από 30/06/2015 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. Έτσι το µετοχικό κέφαλαιο της

εταιρίας ανέρχεται στα 6.981.220 €, διαιρούµενο σε 2.792.488 ονοµαστικές κοινές µετοχές, ονοµαστικής αξίας

2,5 ευρώ η καθεµία.
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28. Πίνακας συναλλαγών µε συνδεδεµένα µέρη (Ποσά σε Ευρώ)

31.12.2015 31.12.2014

α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 873.427                 1.004.939              

β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 161.114                 172.675                 

γ) Απαιτήσεις 371.006                 70.534                   

δ) Υποχρεώσεις   282.384                 828.585                 

Συναλλαγές µε µέλη του ∆.Σ. & ∆ιευθυντικά Στελέχη

31.12.2015 31.12.2014

α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών -                        -                        

β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 84.378                   136.828                 

γ) Απαιτήσεις -                        -                        

δ) Υποχρεώσεις   17.466                   6.651                    

29. Εµπράγµατα βάρη

30. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις

31. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία κατάρτισης των Οικονοµικών Καταστάσεων

Ο φορολογικός έλεγχος της χρήσης 2014 διενεργήθηκε από Νόµιµο Ελεγκτή βάσει των διατάξεων του Ν.4174/2013

άρθρο 65Α παρ.1, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.4262/2014 και η Εταιρία έλαβε Πιστοποιητικό Φορολογικής

Συµµόρφωσης µε «Συµπέρασµα χωρίς επιφύλαξη».

∆εν υπάρχουν άλλα γεγονότα που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία

της Εταιρίας και χρήζουν αναφορά σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ.

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.

Κων/νος Μιτζάλης

Για τη χρήση 2015 η Εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που

προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α παρ. 1 Ν.4174/2013 όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.4262/2014. Ο

έλεγχος αυτός για τη χρήση 2015 βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να

χορηγηθεί µετά τη δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2015. Αν µέχρι την ολοκλήρωση του

φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις, εκτιµούµε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη

επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις.

Μαρούσι, 28 Μαρτίου 2016

Το µέλος 

∆ηµήτριος Παντάκας
Α.∆.Τ. ΑΒ 578911

Η Οικονοµική ∆ιευθύντρια

Λαµπρινή Χριστοφιλοπούλου
Α∆Τ.ΑΒ 001446

Α.∆.Τ. Ξ 547337

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

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.

Επί των ακινήτων της Εταιρίας υφίστανται εµπράγµατα βάρη ποσού 13,3 εκ., ως συνεγγυητής υπέρ της µητρικής

εταιρίας J&P ΑΒΑΞ Α.Ε., προς εξασφάλιση απαιτήσεων οµολογιούχων τραπεζών, για την έκδοση κοινού οµολογιακού

δανείου.

Α.∆.Τ. ΑΖ 250155

Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου

Ιωάννης Μπάρτζας

Για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013 η Εταιρία έχει υπαχθεί σε φορολογικό έλεγχο από Νόµιµο Ελεγκτή σύµφωνα µε

το άρθρο 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.  



Αρµόδια Υπηρεσία : : Περιφέρεια Αττικής/ Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τοµέα/ ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης-Τµήµα Εµπορίου & Τουρισµού

∆ιεύθυνση διαδικτύου : www.proet.gr

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου : Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Μιτζάλης

Αντιπρόεδρος: Κων/νος Κουβαράς

Τεχνικός ∆ιευθυντής: ∆ηµήτρης Παντάκας 

Σύµβουλοι: Χρήστος Ιωάννου, ∆ηµήτρης Μαυροµµάτης, Ελένη Κεσσανίδου, Ευάγγελος Λαδάς.

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν απο τις οικονοµικές καταστάσεις,στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ΠΡΟΕΤ Α..Ε.. Συνιστούµε

εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιανδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές

καταστάσεις καθώς και η Έκθεση Ελέγχου του Νόµιµου Ελεγκτή.

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των ετήσιων οικονοµικών 

ΠΡΟΕΤ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ, ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ε∆ΡΑ :ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ 16 - 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ  

Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2015

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 3922101000 - ΑΡ. Μ.Α.Ε. 46991/01AΤ/Β/00/369

(∆ηµοσιευµένα βάσει του Κ.Ν.2190, άρθρο 135, για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ/∆ΠΧΑ)

:

: Αντώνιος Ι. Αναστασόπουλος (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 33821)

: BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 173) 

: Με σύµφωνη γνώµη

31.12.2015 31.12.2014 1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 12.642.074       13.172.339       Κύκλος εργασιών 963.385            5.315.673         

΄Αυλα περιουσιακά στοιχεία 0                       0                       Κόστος Πωλήσεων (688.398)           (4.550.923)        

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 107.421            105.145            Μικτά κέρδη/(ζηµιές) 274.987            764.750            

Αποθέµατα 341.632            499.356            

Απαιτήσεις από πελάτες 546.905            779.578            Λοιπά έσοδα - έξοδα (καθαρά) (424.923)           (138.288)           

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 660.304            516.509            Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (268.226)           (251.473)           

Ταµειακά διαθέσιµα 60.647              123.263            Έξοδα διαθέσεως (75.128)             (184.192)           

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 14.358.983       15.196.189       Μερίδιο κερδών/ζηµιών από συγγενείς εταιρίες -                    (109.840)           

Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων χρηµατοδοτικών 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ και επενδυτικών αποτελεσµάτων (493.290)           80.956              

Μετοχικό Κεφάλαιο (2.792.488 µτχ Χ 2,5 €/µτχ) 6.981.220         6.281.220         

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 2.706.172         3.694.690         Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) (14.406)             (98.487)             

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  (α) 9.687.392         9.975.910         Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων (507.697)           (17.531)             

Προβλέψεις/ Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 3.258.569         3.073.373         Έξοδα φόρου χρήσης 59.105              2.604                

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 149.295            156.006            Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους (α) (448.592)           (14.927)             

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.263.726         1.990.900         

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 4.671.591         5.220.279         Τα καθαρά κέρδη/(ζηµιές) κατανέµονται σε :

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β) 14.358.983       15.196.189       - Μετόχους Εταιρίας (448.592)           (14.927)             

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των ετήσιων οικονοµικών 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

28 Μαρτίου 2016

Τύπος ΄Εκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ

καταστάσεων:

Νόµιµος Ελεγκτής

Ελεγκτική Εταιρία

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β) 14.358.983       15.196.189       - Μετόχους Εταιρίας (448.592)           (14.927)             

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (β) (539.926)           (8.554)               

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (α) + (β) (988.518)           (23.481)             

Τα συνολικά έσοδα κατανέµονται σε :

- Μετόχους Εταιρίας (988.518)           (23.481)             

31.12.2015 31.12.2014

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01/01/2015 και 01/01/2014 αντίστοιχα) 9.975.910         9.999.391         Κέρδη/ (Ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή (Βασικά σε €) (0,1743)             (0,0059)             

(988.518)           (23.481)             

700.000            -                    Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 

9.687.392         9.975.910         αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων (233.076)           328.407            

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες

Κέρδη/ (ζηµιές) προ φόρων (507.697)           (17.531)             

Πλέον/µείον προσαρµογές για:

Αποσβέσεις 260.214            247.451            

Προβλέψεις 128.423            (48.734)             

Πιστωτικοί Τόκοι -                    (32)                    

Χρεωστικοί Τόκοι 14.406              101.757            

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας (15.069)             81.720              

Προβλέψεις αποµείωσης και διαγραφές συµµετοχών -                    -                    

∆ιαγραφή επισφαλών απαιτήσεων 537.229            376.599            

Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης

1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014 Μείωση/(αύξηση) αποθεµάτων 33.897              44.889              

α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 873.427            1.004.939         Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων (442.585)           71.192              

β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 161.114            172.675            (Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (43.402)             (679.113)           

5. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση

στην οικονοµική κατάσταση της εταιρίας.

6.Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρίας ενοποιούνται στις Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου J&P - ΑΒΑΞ, µε την µέθοδο της

ολικής ενοποίησης. Η  J&P - ΑΒΑΞ Α.Ε. έχει έδρα στην Ελλάδα και συµµετέχει µε ποσοστό 100% στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας.

7. Πίνακας συναλλαγών µε συνδεδεµένα µέρη (ποσά εκφρασµένα σε χιλ. ευρώ) :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ

ΕΤΑΙΡΙΑ

4. Επί των ακινήτων της εταιρίας υφίστανται προσηµειώσεις υποθήκης ποσού 13,3 εκ., ως συνεγγυητής υπέρ της µητρικής εταιρίας

J&P ΑΒΑΞ Α.Ε., προς εξασφάλιση απαιτήσεων οµολογιούχων τραπεζών για την έκδοση κοινού οµολογιακού δανείου (βλ. σηµείωση

29 των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων).

2. Με την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρίας της 30/06/2015 αποφασίσθηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου

κατά ποσό ευρώ 700.000 µε την έκδοση 280.000 κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας 2,50 € εκάστης µετοχής. Η

αύξηση αυτή πραγµατοποιήθηκε µε κεφαλαιοποίηση προγενεστέρων καταβολών του µοναδικού µετόχου της εταιρείας. Εκκρεµεί η

απόφαση της Περιφέρειας Αττικής (Π.Ε. Βορείου Τοµέα Αθηνών).

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου

1. Για την κλειόµενη χρήση έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισµού της 31.12.2014.

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2015 και 31.12.2014 αντίστοιχα)

3. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρίας παρατίθενται αναλυτικά στην σηµείωση 30 των Ετήσιων Οικονοµικών

Καταστάσεων.

ΕΤΑΙΡΙΑ

β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 161.114            172.675            (Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (43.402)             (679.113)           

γ) Απαιτήσεις 371.006            70.534              Τόκοι πληρωθέντες (13.742)             (101.757)           

δ) Υποχρεώσεις   282.384            828.585            Καταβεβληµένοι φόροι -                    (43.219)             

ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης 84.378              136.828            Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες(α) (48.325)             33.221              

στ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης 17.466              6.651                

8. Τα λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους για την Εταιρία αναλύονται ως εξής: Επενδυτικές ∆ραστηριότητες

Αγορά ενσώµατων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων (30.000)             (1.449)               

1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων & άυλων παγίων στοιχείων 15.710              31.680              

Αποθεµατικά αναπροσαρµογής αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων (769.745)           -                    (Απόκτηση)/Πώληση θυγατρικών,συγγενών,κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων -                    8.577                

Φόρος εισοδήµατος που αντιστοιχεί στα λοιπά συνολικά έσοδα 223.226            -                    Τόκοι εισπραχθέντες -                    32                     

Επανεκτίµηση υποχρεώσεων/παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 6.593                (8.554)               Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (14.290)             38.840              

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου µετά από φόρους (539.926)           (8.554)               

9. Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στην εταιρία είναι: Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες

Εισπράξεις/(εξοφλήσεις) από εκδοθέντα/αναληφθέντα  δάνεια -                    (1.046.742)        

31.12.2015 31.12.2014 Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου -                    -                    

                                  Έµµισθοι 1                       4                       Καταθέσεις µετόχων για µελλοντική αύξηση Μ.Κ. -                    693.997            

                                  Ηµεροµίσθιοι 2                       3                       Σύνολο εισροών/ (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) -                    (352.745)           

                                  Σύνολο 3                       7                       

Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα 

και ισοδύναµα χρήσης (α)+(β)+(γ) (62.615)             (280.683)           

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 123.263            403.946            

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 60.647              123.263            

Μαρούσι, 28 Μαρτίου 2016
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΤΟ ΜΕΛΟΣ ∆.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΤΖΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΑΚΑΣ

Α.∆.Τ. Ξ 547337 Α.∆.Τ. ΑΒ 578911

ΕΤΑΙΡΙΑ

14. Τυχόν διαφορές στα αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

12. Τα κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή υπολογίσθηκαν µε βάση το µέσο σταθµισµένο αριθµό επί του συνόλου των

µετοχών σε κυκλοφορία. 

13. ∆εν κατέχονται µετοχές της Εταιρίας από την ίδια ή από άλλες εταιρίες του Οµίλου στη λήξη της τρέχουσας χρήσης.

11. Η ηµεροµηνία έγκρισης των ανωτέρω οικονοµικών καταστάσεων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι η  28 Μαρτίου 2016.

10. Σύµφωνα µε το νέο φορολογικό νόµο 4334/2015 που ψηφίσθηκε στις 16.07.2015, ο φορολογικός συντελεστής των νοµικών

προσώπων µε έδρα στην Ελλάδα, αυξήθηκε από 26% σε 29% από 01.01.2015. Η επίδραση του γεγονότος αυτού στην καθαρή θέση

υπολογίζεται σε µείωση κατά 333.938 ευρώ.

ΕΤΑΙΡΙΑ

Α.∆.Τ. ΑΖ 250155

ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΡΤΖΑΣ

Ο ΥΠΕYΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Α.∆.Τ. ΑΒ 001446

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ


