
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Αναπόσβεστη Αναπόσβεστη

Αξία κτήσεως Αποσβέσεις       αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις       αξία
Β  ΕΞΟ∆Α  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α  Ι∆ΙΑ  ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1 Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως 0,00 0,00 0,00 17.801,20 17.800,83 0,37   Ι  Μετοχικό  κεφάλαιο
4 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 6.084,00 5.652,97 431,03 16.829,00 16.555,20 273,80 ( 11.000 µετοχές των 100 € )

6.084,00 5.652,97 431,03 34.630,20 34.356,03 274,17 1  Καταβληµένο 1.100.000,00 1.100.000,00

Γ  ΠΑΓΙΟ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ IV  Αποθεµατικά  κεφάλαια
ΙΙ  Ενσώµατες  ακινητοποιήσεις 1  Τακτικό  αποθεµατικό 342.969,65 178.664,14

1 Γήπεδα - οικόπεδα 27.317,35 0,00 27.317,35 27.317,35 0,00 27.317,35 Μείον ζηµία από υποτίµηση χρεογράφων 0,00 -77.762,94
3 Κτίρια  και  τεχνικά  έργα 112.662,75 57.903,63 54.759,12 112.662,75 53.691,03 58.971,72 3 Ειδικά αποθεµατικά 0,00 139.694,27
4 Μηχ/τα - τεχν. εγκ/σεις και λ. µηχ. εξοπλισµός 4.293.017,04 1.321.670,53 2.971.346,51 3.922.344,79 1.126.399,64 2.795.945,15 4 Έκτακτα αποθεµατικά 0,00 229.902,95
5 Μεταφορικά  µέσα 142.698,82 86.721,14 55.977,68 93.988,82 78.451,34 15.537,48 4α Έκτακτα αποθεµατικά αρθρ. 48 Ν. 4172/2013 2.831.332,97 0,00
6 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 235.599,72 156.976,95 78.622,77 227.061,41 143.310,76 83.750,65 5  Αφορολογητα αποθεµατικα ειδικών διατάξεων νόµων 0,00 522.952,97
7 Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκατ/λές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.174.302,62 993.451,39

 Σύνολο  ακινητοποιήσεων ( ΓΙΙ ) 4.811.295,68 1.623.272,25 3.188.023,43 4.383.375,12 1.401.852,77 2.981.522,35
V  Αποτελέσµατα  εις  νέο

ΙΙΙ  Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες  Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 107.503,28 2.373.841,91
 χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις

1 Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 223.500,00 223.900,00 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV) 4.381.805,90 4.467.293,30
7 Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 8.530,10 8.530,10

232.030,10 232.430,10

Β ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α
 Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 3.420.053,53 3.213.952,45 1 Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού

λόγω εξόδου από την υπηρεσία 30.182,06 30.182,06
∆  ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2 Λοιπές προβλέψεις 42.199,55 0,00

χρήσεως   2014 χρήσεως   2013

ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ  31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   2014

10η   ΕΤΑΙΡΙΚΗ   ΧΡΗΣΗ  ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014  -  31  ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   2014)
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 005560701000   ΑΡ.Μ.Α.Ε.  55957 / 01ΑΤ / Β / 04 / 13

(Ποσά σε ευρώ)

ποσά  κλειόµενης  χρήσεως  2014 ποσά  προηγούµενης  χρήσεως  2013 Ποσά  κλειόµενης Ποσά προηγούµενης

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
Προς τους Μετόχους ‘‘ ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ Ανώνυµη Τεχνική Εταιρία’’  

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 
Ελέγξαµε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας ‘‘  ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ Ανώνυµη Τεχνική Εταιρία’’  οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2014, την κατάσταση αποτελεσµάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία 
αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτηµα. 
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920, όπως και για 
εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
Ευθύνη του Ελεγκτή 
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας.  ∆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 οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους 
ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε 
σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων 
που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. 
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. 
Γνώµη 
Κατά τη γνώµη µας, οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας ‘‘ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ Ανώνυµη Τεχνική Εταιρία ’’  κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2014 και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την 
ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920. 
Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων 
α) Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 
β) Η διανοµή προµερίσµατος ποσού 1.263.919,04 ευρώ, από το µέρισµα της χρήσεως 2013 θυγατρικής εταιρείας,  και η διανοµή µερίσµατος ποσού 2.223.530,57 ευρώ από τα κέρδη εις νέον, που αποφάσισαν Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις τελούν υπό την έγκριση της Τακτικής  Γενικής 
Συνέλευσης των µετόχων µε την προβλεπόµενη από το νόµο απαρτία και πλειοψηφία. 

Αθήνα, 17 Ιουνίου 2015 
Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 
 
 
 

ΕΛΕΝΗ  ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 14531 

Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 
µέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 

∆  ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2 Λοιπές προβλέψεις 42.199,55 0,00
Ι  Αποθέµατα 72.381,61 30.182,06

3 Παραγωγή σε εξέλιξη 464.000,00 0,00
4  Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιµα 10.000,00 0,00 Γ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
5 Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων 13.036,65 179.618,60

487.036,65 179.618,60 ΙΙ  Βραχυπρόθεσµες  υποχρεώσεις
ΙΙ  Απαιτήσεις 1  Προµηθευτες 2.107.205,33 2.907.100,78

1 Πελάτες 2.506.125,10 1.254.437,91 2α  Επιταγές πληρωτέες (µεταχρονολογηµένες) 86.698,49 256.679,88
5 Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συνδεδεµένων επιχειρήσεων 1.758.226,74 768.540,70 3  Τράπεζες λογ/µοι βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 1.114,02 149,02
8 ∆εσµευµένοι λογ/µοί καταθέσεων 0,00 77.453,00 4 Προκαταβολές Πελατών 509.673,12 148.381,83

11 Χρεώστες διάφοροι 459.435,32 1.533.643,16 5  Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 43.656,47 139.412,35
11α Ελληνικό ∆ηµόσιο 124.528,53 73.821,83 6  Ασφαλιστικοί  οργανισµοί 32.425,42 52.379,41

12 Λογ/µοί διαχειρήσεως προκ/λων και πιστώσεων 4.843,89 36.319,51 8 Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένες επιχειρήσεις 139.649,83 115.635,81
4.853.159,58 3.744.216,11 10 Μερίσµατα πληρωτέα 0,00 0,00

ΙΙΙ  Χρεόγραφα 11  Πιστωτές  διάφοροι 1.752.817,53 512.742,48
1 Μετοχές 23,42 191,06  Σύνολο  υποχρεώσεων  ( ΓΙΙ ) 4.673.240,21 4.132.481,56

IV  ∆ιαθέσιµα
1 Ταµείο 20.084,87 3.570,83
3 Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 323.975,66 1.220.904,07

344.060,53 1.224.474,90

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(∆I+∆ΙΙ+∆ΙΙΙ+∆ΙV) 5.684.280,18 5.148.500,67

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1 Έξοδα επόµενων χρήσεων 18.440,44 267.229,63
3 Λοιποί µεταβατικοί λ/σµοί 4.222,54 0,00

22.662,98 267.229,63

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆+Ε) 9.127.427,72 8.629.956,92  ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ  ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ  (Α+Β+Γ) 9.127.427,72 8.629.956,92

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ  ΤΑΞΕΩΣ  ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ  ΤΑΞΕΩΣ  ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

2 Χρεωστικοί λ/σµοι εγγυήσεων και εµπράγµατων ασφαλειών 4.870.681,19 4.602.392,39 2 Πιστωτικοί λ/σµοι εγγυήσεων και εµπράγµατων ασφαλειών 4.870.681,19 4.602.392,39
4 Λοιποί λογαριασµοί τάξεως 428.233,33 428.233,33 4 Λοιποί λογαριασµοί τάξεως 428.233,33 428.233,33

5.298.914,52 5.030.625,72 5.298.914,52 5.030.625,72

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
Προς τους Μετόχους ‘‘ ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ Ανώνυµη Τεχνική Εταιρία’’  

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 
Ελέγξαµε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας ‘‘  ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ Ανώνυµη Τεχνική Εταιρία’’  οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2014, την κατάσταση αποτελεσµάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία 
αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτηµα. 
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920, όπως και για 
εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
Ευθύνη του Ελεγκτή 
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας.  ∆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 οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους 
ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε 
σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων 
που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. 
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. 
Γνώµη 
Κατά τη γνώµη µας, οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας ‘‘ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ Ανώνυµη Τεχνική Εταιρία ’’  κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2014 και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την 
ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920. 
Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων 
α) Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 
β) Η διανοµή προµερίσµατος ποσού 1.263.919,04 ευρώ, από το µέρισµα της χρήσεως 2013 θυγατρικής εταιρείας,  και η διανοµή µερίσµατος ποσού 2.223.530,57 ευρώ από τα κέρδη εις νέον, που αποφάσισαν Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις τελούν υπό την έγκριση της Τακτικής  Γενικής 
Συνέλευσης των µετόχων µε την προβλεπόµενη από το νόµο απαρτία και πλειοψηφία. 

Αθήνα, 17 Ιουνίου 2015 
Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 
 
 
 

ΕΛΕΝΗ  ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 14531 

Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 
µέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 

Ι. Αποτελέσµατα  εκµεταλλεύσεως Καθαρά  αποτελέσµατα (κέρδη) χρήσεως 4.440.689,52 171.145,25

Κύκλος  εργασιών  (πωλήσεις) 12.397.697,36 12.397.697,36 20.059.809,31 20.059.809,31 (+) Υπόλοιπο αποτελεσµατων (κερδών) προηγ.χρήσεων 2.373.841,91 2.223.530,77
Κύκλος εργασιών από κοινοπραξίες 3.253.390,22 1.213.466,31 (+) Αποθεµατικά φορολογηθέντα κατ` άρθρο 7 N. 2579/98 229.902,95 0,00

15.651.087,58 21.273.275,62 (+) Αφορολόγητα αποθεµατικά για αυτοτελή 

Μείον  : Κόστος  πωλήσεων 12.165.767,73 19.424.610,78    φορολόγηση (άρθρο 72 ν.4172/2013 662.647,24 0,00
Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη ) εκµεταλλεύσεως 231.929,63 635.198,53 (-) ∆ιαγραφή  ειδικού αποθεµατικού άρθρου 38 ν.2238/94  

Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως 276.240,18 6.264,10 (ζηµίες από πώληση ή αποτίµηση χρεογράφων) -77.762,94 0,00

Σύνολο 508.169,81 641.462,63 Σύνολο 7.629.318,68 2.394.676,02
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 281.815,42 419.886,82 ΜΕΙΟΝ : 1 Φόρος  εισοδήµατος 146.176,92 12.923,00

Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως 226.354,39 221.575,81 1.α Φόρος αφορολόγητων αποθεµατικών 
ΠΛΕΟΝ:   άρθρου 72 ν.4172/2013 125.902,98 0,00

1. Έσοδα συµµετοχών σε κοινοπραξίες 185.991,51 73.363,46 Αποτελέσµατα (κέρδη)  πρός  διάθεση 7.357.238,78 2.381.753,02

1α. Έσοδα από συµµετοχή σε λοιπές εταιρείες 4.297.690,81 0,00
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 485,63 690,12

Μείον: 4.484.167,95 74.053,58
2. Έξοδα συµµετοχών σε κοινοπραξίες 37.771,17 0,00 Η  διάθεση  των αποτελεσµάτων ( κερδών )  γίνεται ως  εξής :
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 88.530,19 126.301,36 4.357.866,59 90.280,34 90.280,34 -16.226,76 Τακτικό  αποθεµατικό 164.305,51 7.911,11

Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως 4.584.220,98 205.349,05 ∆ιανεµηθέν  µέρισµα 2.223.530,77 0,00

ΙΙ. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσµατα  ∆ιανεµηθέν  προµέρισµα 1.263.919,04 0,00
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 14.235,22 66,52  Μέρισµα από διάθεση αποθεµατικών άρθρου 72 ν.4172 536.744,26 0,00
2. Έκτακτα κέρδη 233,33 0,00  Μέρισµα από αποθεµατικά φορολ/ντα κατ` άρθρο 7 N.2579/98 229.902,95 0,00

Μείον : 14.468,55 66,52 Έκτακτα αποθεµατικά αρθρ. 48 Ν. 4172/2013 2.831.332,97 0,00
1. Έκτακτα & ανόργανα  έξοδα 131.301,33 31.387,30 Υπόλοιπο  κερδών  εις  νέο 107.503,28 2.373.841,91
2. Έκτακτες ζηµίες 26.677,08 0,00 7.357.238,78 2.381.753,02
3.'Eξοδα προηγούµενων χρήσεων 21,60 158.000,01 -143.531,46 2.883,02 34.270,32 -34.203,80

Οργανικά & έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη) 4.440.689,52 171.145,25
ΜΕΙΟΝ :

Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 326.778,22 276.148,34
Μείον : Οι  από  αυτές  ενσωµατωµένες  στο 
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3.β
3.γ
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ποσά  κλειόµενης  χρήσεως  2014 ποσά  προηγούµενης  χρήσεως  2013       χρήσεως   2014  χρήσεως   2013

1

2α

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΧΡΗΣΕΩΣ        ΠΙΝΑΚΑΣ    ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ    ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
31ης  ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2014  (1  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 -  31  ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2014)     Ποσά  κλειόµενης   Ποσά προηγούµενης

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
Προς τους Μετόχους ‘‘ ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ Ανώνυµη Τεχνική Εταιρία’’  

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 
Ελέγξαµε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας ‘‘  ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ Ανώνυµη Τεχνική Εταιρία’’  οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2014, την κατάσταση αποτελεσµάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία 
αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτηµα. 
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920, όπως και για 
εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
Ευθύνη του Ελεγκτή 
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας.  ∆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 οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους 
ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε 
σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων 
που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. 
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. 
Γνώµη 
Κατά τη γνώµη µας, οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας ‘‘ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ Ανώνυµη Τεχνική Εταιρία ’’  κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2014 και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την 
ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920. 
Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων 
α) Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 
β) Η διανοµή προµερίσµατος ποσού 1.263.919,04 ευρώ, από το µέρισµα της χρήσεως 2013 θυγατρικής εταιρείας,  και η διανοµή µερίσµατος ποσού 2.223.530,57 ευρώ από τα κέρδη εις νέον, που αποφάσισαν Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις τελούν υπό την έγκριση της Τακτικής  Γενικής 
Συνέλευσης των µετόχων µε την προβλεπόµενη από το νόµο απαρτία και πλειοψηφία. 

Αθήνα, 17 Ιουνίου 2015 
Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 
 
 
 

ΕΛΕΝΗ  ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 14531 

Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 
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Μείον : Οι  από  αυτές  ενσωµατωµένες  στο 
     λειτουργικό  κόστος 326.778,22 0,00 276.148,34 0,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 4.440.689,52 171.145,25

Α∆Τ ΑΒ 649812 Α∆Τ ΑΗ 042242 Α∆Τ ΑΚ 650875
ΑΡ.Α∆.ΟΕΕ 48912 A' ΤΑΞΗΣ

Ν. Ηράκλειο,  11 Ιουνίου   2015
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Σηµείωση :  Η τελευταία αναπροσαρµογή επί της αξίας των ακινήτων έγινε στην χρήση 2012 βάσει των διατάξεων του  Ν. 2065/1992.  

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
Προς τους Μετόχους ‘‘ ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ Ανώνυµη Τεχνική Εταιρία’’  

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 
Ελέγξαµε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας ‘‘  ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ Ανώνυµη Τεχνική Εταιρία’’  οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2014, την κατάσταση αποτελεσµάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία 
αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτηµα. 
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920, όπως και για 
εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
Ευθύνη του Ελεγκτή 
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας.  ∆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 οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους 
ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε 
σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων 
που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. 
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. 
Γνώµη 
Κατά τη γνώµη µας, οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας ‘‘ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ Ανώνυµη Τεχνική Εταιρία ’’  κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2014 και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την 
ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920. 
Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων 
α) Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 
β) Η διανοµή προµερίσµατος ποσού 1.263.919,04 ευρώ, από το µέρισµα της χρήσεως 2013 θυγατρικής εταιρείας,  και η διανοµή µερίσµατος ποσού 2.223.530,57 ευρώ από τα κέρδη εις νέον, που αποφάσισαν Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις τελούν υπό την έγκριση της Τακτικής  Γενικής 
Συνέλευσης των µετόχων µε την προβλεπόµενη από το νόµο απαρτία και πλειοψηφία. 

Αθήνα, 17 Ιουνίου 2015 
Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
Προς τους Μετόχους ‘‘ ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ Ανώνυµη Τεχνική Εταιρία’’  

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 
Ελέγξαµε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας ‘‘  ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ Ανώνυµη Τεχνική Εταιρία’’  οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2014, την κατάσταση αποτελεσµάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία 
αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτηµα. 
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920, όπως και για 
εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
Ευθύνη του Ελεγκτή 
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας.  ∆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 οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους 
ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε 
σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων 
που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. 
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. 
Γνώµη 
Κατά τη γνώµη µας, οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας ‘‘ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ Ανώνυµη Τεχνική Εταιρία ’’  κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2014 και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την 
ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920. 
Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων 
α) Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 
β) Η διανοµή προµερίσµατος ποσού 1.263.919,04 ευρώ, από το µέρισµα της χρήσεως 2013 θυγατρικής εταιρείας,  και η διανοµή µερίσµατος ποσού 2.223.530,57 ευρώ από τα κέρδη εις νέον, που αποφάσισαν Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις τελούν υπό την έγκριση της Τακτικής  Γενικής 
Συνέλευσης των µετόχων µε την προβλεπόµενη από το νόµο απαρτία και πλειοψηφία. 

Αθήνα, 17 Ιουνίου 2015 
Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 
 
 
 

ΕΛΕΝΗ  ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 14531 

Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 
µέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 


