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Έθζεζε Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή
Πξνο ηνπο Μεηόρνπο ‘‘ ΑΡΥΗΜΖΓΖ Αλώλπκε Σερληθή Δηαηξία ’’
Έθζεζε Διέγρνπ επί ησλ Αλαδηαηππσκέλσλ Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ
Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο αλαδηαηππσκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ‘‘
εο
ΑΡΥΗΜΖΓΖ Αλώλπκε Σερληθή Δηαηξία’’, νη νπνίεο απνηεινύληαη από ηνλ ηζνινγηζκό ηεο 31
Γεθεκβξίνπ 2015, ηηο θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ, κεηαβνιώλ θαζαξήο ζέζεο θαη ηακεηαθώλ
ξνώλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζώο θαη ην ζρεηηθό πξνζάξηεκα.
Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Αλαδηαηππσκέλεο Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο
Ζ δηνίθεζε έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε απηώλ ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα, όπσο θαη γηα
εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο ώζηε λα θαζίζηαηαη
δπλαηή ε θαηάξηηζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ από νπζηώδε
αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.
Δπζύλε ηνπ Διεγθηή
Ζ δηθή καο επζύλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλώκε επί απηώλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ
θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρό καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρό καο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή
Πξόηππα Διέγρνπ.
Σα πξόηππα απηά απαηηνύλ λα ζπκκνξθσλόκαζηε κε θαλόλεο
δενληνινγίαο, θαζώο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνύκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπό ηελ απόθηεζε
εύινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο από
νπζηώδε αλαθξίβεηα.
Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηώλ γηα ηελ απόθηεζε ειεγθηηθώλ ηεθκεξίσλ,
ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη
επηιεγόκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο
ησλ θηλδύλσλ νπζηώδνπο αλαθξίβεηαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη
είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Καηά ηε δηελέξγεηα απηώλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδύλνπ, ν ειεγθηήο
εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπό ην ζρεδηαζκό ειεγθηηθώλ
δηαδηθαζηώλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά όρη κε ζθνπό ηελ έθθξαζε γλώκεο επί ηεο
απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ εζσηεξηθώλ δηθιίδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο
ηελ αμηνιόγεζε ηεο θαηαιιειόηεηαο ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ
θαη ηνπ εύινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ από ηε δηνίθεζε, θαζώο θαη αμηνιόγεζε ηεο
ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.
Πηζηεύνπκε όηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξώζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα
ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλώκεο.
Γλώκε
Καηά ηε γλώκε καο, νη ζπλεκκέλεο Αλαδηαηππσκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
παξνπζηάδνπλ εύινγα, από θάζε νπζηώδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο ‘‘
ε
ΑΡΥΗΜΖΓΖ Αλώλπκε Σερληθή Δηαηξία’’ θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο
επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ξνέο ηεο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, ζύκθσλα κε
ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα.
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Έκθαζε Θεκάησλ
Δθηζηνύκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηε ζεκείσζε 6.2 ησλ Αλαδηαηππσκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ
θαηαζηάζεσλ πνπ αλαγξάθνληαη : α) Ζ αλαδηαηύπσζε, έγηλε δηόηη ε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε
ησλ κεηόρσλ ηεο 25.09.2016 δελ ελέθξηλε ηηο αξρηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη
δήηεζε λα ζπληαρζνύλ λέεο όπνπ ηα επελδπηηθά αθίλεηα ζα απνηηκνύληαη ζηελ εύινγε αμία ηνπο
γηα βειηίσζε ηεο παξνπζίαζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο β) ε
κέζνδνο εθηίκεζεο από αλεμάξηεην εθηηκεηή θαη γ) νη επηπηώζεηο ηεο αλαδηαηύπσζεο ζηηο
ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο.
ηε γλώκε καο δελ δηαηππώλεηαη επηθύιαμε ζε ζρέζε κε ην ζέκα απηό.
Έθζεζε επί Άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Απαηηήζεσλ
α) Δπαιεζεύζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Αλαδηαηππσκέλεο
Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα
πιαίζηα ησλ νξηδόκελσλ από ηηο δηαηάμεηο ηνπ θ.λ. 2190/1920.
β) Ζ παξνύζα έθζεζε ειέγρνπ ηξνπνπνηεί ηελ έθζεζε ειέγρνπ ηεο 16 Ηνπλίνπ 2016 πνπ είρα
ρνξεγήζεη επί ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31.12.2015,
Αζήλα, 26 επηεκβξίνπ 2016
Ο ΟΡΚΩΣΟ ΔΛΔΓΚΣΖ ΛΟΓΗΣΖ

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΤΛΔΟΤΝΖ
Α.Μ. .Ο.Δ.Λ 14831
πλεξγαδόκελνη Οξθσηνί Λνγηζηέο α.ε.ν.ε.
κέινο ηεο Crowe Horwath International
Φσθ. Νέγξε 3, 11257 Αζήλα
Αξ Μ ΟΔΛ 125
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ΑΝΑΓΙΑΣΤΠΩΜΔΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ
Σηρ ‘‘ ΑΡΥΙΜΗΓΗ Ανώνςμη Σεσνική Δηαιπία Α.Σ.Δ.
ΠΡΟ ΣΗΝ
ΔΣΗΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ
ΓΙΑ ΣΑ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ ΣΗ ΥΡΗΗ 2015
Κύξηνη Μέηνρνη,
Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζέζνπκε ππόςε ζαο γηα έγθξηζε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο
ρξήζεο 01.01 – 31.12.2015 ηεο Δηαηξείαο καο θαη λα ζαο δώζνπκε ηηο παξαθάησ
επεμεγήζεηο.
1.

Δμέιημε ησλ εξγαζηώλ ηεο Δηαηξείαο

Γηα ηηο αλάγθεο πιεξνθόξεζεο γηα ηελ εμέιημε ησλ εξγαζηώλ ηεο Δηαηξείαο,
παξαζέηνπκε ηνλ θαησηέξσ πίλαθα .

31.12.2015
Κύθινο εξγαζηώλ (θαζαξόο)
Κόζηνο πσιήζεσλ

31.12.2014

ΜΔΣΑΒΟΛΗ

7.590.280,28
-6.209.113,66

12.397.697,36
-12.165.767,73

Μικηό Αποηέλεζμα

1.381.166,62

231.929,63

-38,78%
-48,96%
495,51%

Λνηπά ζπλήζε έζνδα

6.000,00
1.387.166,62

6.000,00
237.929,63

0,00%
483,02%

Έμνδα δηνίθεζεο
Λνηπά έμνδα θαη δεκίεο
Κέξδε θαη δεκίεο από δηάζεζε κε θπθινθνξνύλησλ ζηνηρείσλ
Κέξδε θαη δεκίεο από επηκέηξεζε ζηελ εύινγε αμία
Έζνδα ζπκκεηνρώλ θαη επελδύζεσλ
Αποηελέζμαηα από Κοινοππαξίερ
Λνηπά έζνδα θαη θέξδε
Απνηέιεζκα πξν ηόθσλ θαη θόξσλ

-184.976,57
-48.421,54
-624,88
-7.000,00
3.149.774,54
-68.171,99
172.097,24
4.399.843,42

-278.908,06
-131.322,93
-26.443,75
-11.000,00
4.483.682,32
-37.771,17
284.475,40
4.520.641,44

-33,68%
-63,13%
-97,64%
-36,36%
-29,75%
80,49%
-39,50%
-2,67%

Πιζηυηικοί ηόκοι και ζςναθή έζοδα
Φξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα
Απνηέιεζκα πξν θόξσλ

193,58
-124.700,76
4.275.336,24

485,63
-88.530,19
4.432.596,88

-60,14%
40,86%
-3,55%

Φόποι ειζοδήμαηορ

-457.896,29
3.817.439,95

-268.046,77
4.164.550,11

70,83%
-8,33%
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Πιεξνθνξηαθά αλαθέξνπκε :
 Κύθινο εξγαζηώλ από ζπκκεηνρή ζε θνηλνπξαμίεο

1.415.510,5 €

 Σα απνηειέζκαηα από ηηο ζπκκεηνρέο αλαιύνληαη :
Έζνδα από ζπκκεηνρή ζε θνηλνπξαμίεο

104.550,03 €

Έζνδα από ζπκκεηνρή ζε ινηπέο επηρεηξήζεηο
ύλνιν

3.045.224,51 €
3.149.774,54 €

 Έμνδα (δεκηέο) από ζπκκεηνρή ζε θνηλνπξαμίεο

68.171,99 €

Σειηθό απνηέιεζκα από ζπκκεηνρέο ζε θνηλνπξαμίεο θαη ινηπέο επηρεηξήζεηο
3.081.160,55 επξώ ( = 3.149.774,54 κείνλ 68.171,99).
2.

Οηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο

Ζ πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ 31.12.2015 θξίλεηαη
ηθαλνπνηεηηθή θαη ζεσξνύκε όηη αληαπνθξίλεηαη ζηελ εκθαληδόκελε εηθόλα ηνπ
ηζνινγηζκνύ ηεο θιεηόκελεο ρξήζεσο.
Σα ίδηα θεθάιαηα θαηά ηελ 31.12.2015 αλέξρνληαη ζην πνζό ησλ 8.209.218,16 επξώ
έλαληη 4.390.558,70 επξώ ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεσο.
Οη βαζηθνί ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο ρξήζεηο 2015 θαη 2014

ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΔ ΓΗΔΣΗΑ

1. Διαπθπώζεωρ Ενεπγηηικού
ρέζε

Κιεηόκελε

Πξνεγνύκελε

Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

8.887.494,17

5.706.943,16

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ

11.970.458,96

9.209.950,03

Πνζνζηό

74,25%

ύλνιν ελζώκαησλ παγίσλ
ύλνιν Δλεξγεηηθνύ
Πνζνζηό

61,96%

2.850.640,82

3.270.545,74

11.970.458,96

9.209.950,03

23,81%

35,51%

Οη παξαπάλσ δείθηεο δείρλνπλ ηελ αλαινγία θεθαιαίσλ πνπ έρεη δηαηεζεί ζε θπθινθνξηαθό
θαη πάγην ελεξγεηηθό.
2. Διαπθπώζεωρ Παθηηικού
Καζαξή ζέζε
ύλνιν Τπνρξεώζεσλ
Πνζνζηό

8.268.275,75

4.450.835,80

3.702.183,21
223,34%

4.759.114,23
93,52%

Ο παξαπάλσ δείθηεο δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή απηάξθεηα ηεο Δηαηξείαο.
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3. Δανειακή εξάπηηζη ηηρ Εηαιπείαρ
ύλνιν Τπνρξεώζεσλ
ύλνιν παζεηηθνύ
Πνζνζηό

3.702.183,21

4.759.114,23

11.970.458,96

9.209.950,03

30,93%

Καζαξή ζέζε
ύλνιν παζεηηθνύ
Πνζνζηό

51,67%

8.268.275,75

4.450.835,80

11.970.458,96
69,07%

9.209.950,03
48,33%

Οη παξαπάλσ δείθηεο δείρλνπλ ηελ δαλεηαθή εμάξηεζε ηεο εηαηξείαο
4. Χπημαηοδοηήζεωρ Ακινηηοποιήζεων
Καζαξή ζέζε
ύλνιν ελζώκαησλ παγίσλ
Πνζνζηό

8.268.275,75

4.450.835,80

2.850.640,82
290,05%

3.270.545,74
136,09%

Ο δείθηεο απηόο δείρλεη ην βαζκό ρξεκαηνδνηήζεσο ησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ηεο εηαηξείαο από
ηα Ίδηα Κεθάιαηα.

5. Χπημαηοδοηήζεωρ Κςκλοθοπούνηορ Ενεπγηηικού
Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο
Πνζνζηό ( βαζκόο ξεπζηόηεηαο)

8.887.494,17

5.706.943,16

3.660.430,49

4.673.240,21

242,80%

122,12%

Ο δείθηεο απηόο δείρλεη ηελ δπλαηόηεηα ηεο Δηαηξείαο λα θαιύςεη ηηο βξαρππξόζεζκεο
ππνρξεώζεηο ηεο κε ζηνηρεία ηνπ θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ.
Κεθάιαην Κηλήζεσο ( Κπθινθνξνύλ - βξαρ.ππνρξεώζεηο)
Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό
Πνζνζηό
Κεθάιαην Κηλήζεσο ( Κπθινθνξνπληα- Τπνρξεώζεηο.)
Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Πνζνζηό

5.227.063,68

1.033.702,95

8.887.494,17
58,81%

5.706.943,16
18,11%

5.185.310,96

947.828,93

8.887.494,17
58,34%

5.706.943,16
16,61%

Οη αξηζκνδείθηεο απηνί απεηθνλίδνπλ ζε πνζνζηό ην ηκήκα ηνπ Κπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ
ην νπνίν ρξεκαηνδνηείηαη από ην πιεόλαζκα ησλ δηαξθώλ θεθαιαίσλ (Ηδίσλ Κεθαιαίσλ θαη
ππνρξεώζεσλ).

6. Κςκλοθοπίαρ κεθαλαίος
Πσιήζεηο Απνζεκάησλ & Τπεξεζησλ
Καζαξή ζέζε
Πνζνζηό

7.590.280,28

12.397.697,36

8.268.275,75

4.450.835,80

0,92
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2,79

7. Αποδοηικόηηηαρ πωλήζεων
Μηθηά Απνηειέζκαηα
Πσιήζεηο Απνζεκάησλ & Τπεξεζηώλ
Πνζνζηό

1.381.166,62

231.929,63

7.590.280,28

12.397.697,36

18,20%

1,87%

Ο αξηζκνδείθηεο απηόο απεηθνλίδεη ην πνζνζηηαίν κέγεζνο ηνπ κηθηνύ θέξδνπο επί ησλ
πσιήζεσλ ηεο εηαηξείαο.
Απνηέιεζκα πξν θόξσλ θαη ηόθσλ
Πσιήζεηο Απνζεκάησλ & Τπεξεζηώλ
Πνζνζηό

4.399.843,42

4.520.641,44

7.590.280,28
57,97%

12.397.697,36
36,46%

Ο αξηζκνδείθηεο απηόο απεηθνλίδεη ηελ απόδνζε ηεο εηαηξείαο ρσξίο ην ζπλππνινγηζκό ησλ
εθηάθησλ θαη αλόξγαλσλ απνηειεζκάησλ.

ύλνιν εζόδσλ
Πνζνζηό

4.275.336,24

4.432.596,88

10.918.345,64
39,16%

17.172.340,71
25,81%

Ο αξηζκνδείθηεο απηόο απεηθνλίδεη ηελ ζπλνιηθή απόδνζε ηεο εηαηξείαο ζε ζύγθξηζε κε ηα
ζπλνιηθά ηεο έζνδα
8. Αποδοηικόηηηαρ ηων Ιδίων Κεθαλαίων
Καζαξά Απνηειέζκαηα πξν Φόξσλ
Καζαξή ζέζε
Πνζνζηό

4.275.336,24

4.432.596,88

8.268.275,75
51,71%

4.450.835,80
99,59%

Ο αξηζκνδείθηεο απηόο απεηθνλίδεη ηελ απνδνηηθόηεηα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο.

3.

Πξνβιεπόκελε πνξεία ηεο Δηαηξείαο, θίλδπλνη

Ζ πξνζπάζεηέο καο επηθεληξώλνληαη ζηελ όζν ην δπλαηόλ κεγαιύηεξε ζπκκεηνρή
καο ζηελ αγνξά ηόζν ησλ δεκνζίσλ όζν θαη ησλ ηδησηηθώλ ηερληθώλ έξγσλ –
θαηαζθεπώλ.
Τπό ηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο ηεο ρακειήο νξαηόηεηαο γηα ην κέιινλ, δελ κπνξνύλ λα
ππάξμνπλ αμηόπηζηεο θαη αληηθεηκεληθέο πξνβιέςεηο.
Οη θίλδπλνη πνπ πξνδηαγξάθνληαη γηα ην κέιινλ έρνπλ λα θάλνπλ πεξηζζόηεξν κε
ηελ ππάξρνπζα γεληθή θαηάζηαζε ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο ε νπνία έρεη ζαλ
απνηέιεζκα ηόζν ηε κείσζε ησλ δεκνζίσλ έξγσλ όζν θαη ηε δπζθνιία
απνπιεξσκήο ησλ ήδε εθηειεζζέλησλ θαη, ιηγόηεξν κε θηλδύλνπο πνπ πξνέξρνληαη
από δηθέο καο ελέξγεηεο ή παξαιείςεηο. Ζ κεησκέλε ξεπζηόηεηα, ιόγσ ησλ
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θαζπζηεξήζεσλ ζηελ απνπιεξσκή εθηειεζζέλησλ έξγσλ, πξνθαιεί πξνβιήκαηα ηα
νπνία έρνπλ αληίθηππν ζηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα ηεο Δηαηξείαο.
Με ηα ζηνηρεία πνπ έρνπκε κέρξη ζήκεξα, εθηηκνύκε όηη νη θίλδπλνη ηεο αγνξάο θαη νη
επηρεηξεκαηηθνί θίλδπλνη γηα ηε ζρεδηαζζείζα ζηξαηεγηθή θαη αλάπηπμε ηεο Δηαηξείαο
είλαη ζρεηηθά κηθξνί.

4.

Γξαζηεξηόηεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο

Ζ Δηαηξεία δελ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα έξεπλαο.

5.

Γηαζέζηκν ζπλάιιαγκα

Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζε ζπλάιιαγκα ηεο εηαηξεία καο αθνξνύλ :
Πνζά
ΔΤΡΩ

$ USA
Καηαζέζεηο όςεσο
Πειάηεο εμσηεξηθνύ
Μεηνρέο εηζεγκέλεο ζε
Υ. Α. εμσηεξηθνύ

6.

18,68

15,38

428.214,65

352.701,30

21,20

23,42

Πιεξνθνξίεο γηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα

Ζ Δηαηξεία καο ζπκκεηέρεη ζηηο παξαθάησ Κνηλνπξαμίεο θαη ινηπέο εηαηξείεο :
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ΔΠΩΝΤΜΗΑ ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΑ /
ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΠΟΟΣΟ

ΑΞΗΑ
ΚΣΖΔΩ
31.12.2014

ΑΞΗΑ
ΚΣΖΔΩ
31.12.2015

ΚΤΚΛΟ
ΔΡΓΑΗΩΝ

Κ/ΞΗΑ ΓΟΜΟΠΟΡΣ ΑΔ ΑΡΥΗΜΖΓΖ ΑΣΔ

50,00%

5.000,00

5.000,00

Κ/Ξ ΓΟΜΟΠΟΡΣ ΑΔ ΑΡΥΗΜΖΓΖ ΑΣΔ (Αγ. Νηθόιανο)

30,00%

3.000,00

3.000,00

50,00%

5.000,00

5.000,00

50,00%

5.000,00

5.000,00

30,00%

300,00

50,00%

Κ/Ξ ΛΗΜΔΝΑ ΑΛΩΝ(ΡΟΤΣΖΑΡΥΗΜΖΓΖ ΑΣΔ)

Κ/Ξ ΑΡΥΗΜΖΓΖ ΑΣΔ – .
ΣΑΚΟΤΜΑΓΚΟ
ΑΣΔ
(ΑΦΜ
997703773)
Κ/Ξ ΑΡΥΗΜΖΓΖ ΑΣΔ – .
ΣΑΚΟΤΜΑΓΚΟ
ΑΣΔ
(ΑΦΜ
997967350)
Κ/Ξ ΑΡΥΗΜΖΓΖ ΑΣΔ – ΕΗΩΡΖ
ΑΔ
Κ/Ξ ΑΡΥΗΜΖΓΖ ΑΣΔ – ΟΡΡΑΟΝ
ΑΣΔ

ΑΝΑΛΟΓΗΑ
ΜΑ ΔΠΗ
ΚΤΚΛΟΤ
ΔΡΓΑΗΩΝ

ΤΝΟΛΗΚΑ
ΑΠΟΣΔΛΔ
ΜΑΣΑ ΠΡΟ
ΦΟΡΩΝ
(Κέξδε + /
Εεκίεο -)

ΑΝΑΛΟΓΗΑ ΜΑ ΔΠΗ ΣΩΝ
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΠΡΟ
ΦΟΡΩΝ

Κέξδε

Εεκίεο

-1.930,35

2.595.710,02

1.297.855,01

209.100,06

300,00

253.392,36

76.015,43

-5.371,64

-11.461,39

0,00

0,00

83.280,16

41.640,08

67.927,24

-53.710,78

30,00%

15.000,00

15.000,00

0,00

0,00

-3.564,89

-1.069,47

Κ/Ξ ΑΗΟΛΟ ΑΣΔ - ΑΡΥΗΜΖΓΖ
ΑΣΔ

30,00%

300,00

300,00

Κ/Ξ ΔΛΔΡΓΟ ΑΔ – ΑΡΥΗΜΖΓΖ
ΑΣΔ (ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΑ)

50,00%

0,00

0,00

33.600,00

33.600,00

2.932.382,54

1.415.510,52

268.090,77

ΤΝΟΛΑ ΑΠΟ ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΔ
(Α)

104.550,03

104.550,03

ΔΡΓΟΜΑΡΗΝ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ

51,00%

178.500,00

178.500,00

21.639,59

ΑΡΥΗΜΖΓΖ ΑΣΔ & ΗΑ ΔΔ

99,00%

9.900,00

9.900,00

209.763,33

GIROIL ENTERPRISES LTD

100,00%

1.500,00

1.500,00

2.813.821,59

ΤΝΟΛΟ ΛΟΗΠΩΝ
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ (Β)

189.900,00

189.900,00

3.045.224,51

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ (Α+Β)

223.500,00

223.500,00

2.932.382,54

1.415.510,52

268.090,77

3.149.774,54

Γηα ηηο ζπκκεηνρέο καο ζε Κνηλνπξαμίεο ζπκπιεξσκαηηθά αλαθέξνπκε ηα εμήο:


Δθηηκνύκε όηη, ιόγσ ηνπ όηη ζηηο ζπκκεηνρέο ζε Κνηλνπξαμίεο δελ έρνπλ
επελδπζεί ζεκαληηθά πνζά θαη επεηδή ν θύξηνο όγθνο ησλ απαηηήζεώλ καο
πξνέξρεηαη από ην Διιεληθό Γεκόζην δελ ππάξρεη θίλδπλνο κε ξεπζηνπνίεζεο
κεγάινπ κέξνπο ησλ απαηηήζεσλ. Από ηελ άιιε ηα ηακεηαθά καο δηαζέζηκα είλαη
ζε ηξάπεδεο κε κεγάιε πηζηνιεπηηθή ηθαλόηεηα.

7.

Αθίλεηα ηεο εηαηξίαο

Δηαηξεία θαηέρεη ην παξαθάησ αθίλεην ( νξηδόληηα ηδηνθηεζία )
Α/Α
1
α

1
1β

Τοποιεςία και περιγραφθ ακινθτου

Εφλογη
αξία

Αναπόςβες
τη αξία

Οηθόπεδν Λ. Κύκεο 155 Γήκνπ Ν. Ζξαθιείνπ Αηηηθήο

61000,00

27.317,35

Κηίζκα επί ηνπ παξαπάλσ αθηλήηνπ θύξηνη ρώξνη
Θέζε ζηάζκεπζεο

76000,00

30.386,26
866,72

137.000,00

58.570,33

ύλνιν
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Εμπράγματα
βάρη

Διεύζεξν
βαξώλ.

-68.171,99

-68.171,99

Ζ εηαηξεία καο θαηέρεη λόκηκνπο ηίηινπο θπξηόηεηαο γηα ηα πην πάλσ αθίλεηα. Οη αμίεο
κε ηηο νπνίεο ηα αθίλεηα εκθαλίδνληαη ζηα βηβιία είλαη, ζύκθσλα κε εθηηκήζεηο
αξκνδίσλ ηεο εηαηξείαο καο, κηθξόηεξεο από ηηο αληίζηνηρεο ηξέρνπζεο αμίεο θαηά ηελ
εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνύ.
8.

Τπνθαηαζηήκαηα Δηαηξείαο - Έξγα ζε εμέιημε ηελ 31.12.2015

Ζ Δηαηξεία καο ηελ 31.12.2015 έρεη ππνθαηάζηεκα ζηελ Κύπξν.
Από ην 2013 άξρηζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ππνθαηάζηεκά καο ζηελ Κύπξν ην νπνίν
εμάγεη απηνηειώο ινγηζηηθό απνηέιεζκα θαη ηα ινγηζηηθά δεδνκέλα ηνπ νπνίνπ
ελζσκαηώλνληαη ζηα ινγηζηηθά δεδνκέλα ηεο Έδξαο από ηελ 31.12.2013.
Σελ 31.12.2015 ήηαλ ζε εμέιημε ην έξγν "Καηαθύγην ηνπξηζηηθώλ ζθαθώλ ζηνλ Αγ.
Κήξπθν

Ηθαξίαο"

θαη

"πκπιήξσζε

Ληκεληθώλ

Δγθαηαζηάζεσλ

Αιηεπηηθνύ

Καηαθπγίνπ Όξκνπ Βόηζε Αινλλήζνπ" .
9.

εκαληηθά γεγνλόηα πνπ ζπλέβεζαλ από ηε ιήμε ηεο ρξήζεο κέρξη
ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο παξνύζαο έθζεζεο.

Μέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο Έθζεζεο απηήο δελ έρεη ζπκβεί θαλέλα άιιν
γεγνλόο, πνπ ζα κπνξνύζε λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηελ νηθνλνκηθή ζέζε θαη ηελ
πνξεία ηεο εηαηξίαο.
Σειεηώλνληαο, ζέινπκε λα ζαο δειώζνπκε όηη είκαζηε πξόζπκνη, πέξαλ ησλ
πιεξνθνξηώλ πνπ πεξηέρνληαη ζην πξνζάξηεκα πνπ ζαο έρεη δηαλεκεζεί, λα ζαο
παξάζρνπκε

νπνηαδήπνηε

επηπιένλ

πιεξνθνξία

δεηήζεηε

θαη

λα

ζαο

παξαθαιέζνπκε λα εγθξίλεηε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ρξήζεσο 2015 θαη λα καο
απαιιάμεηε από θάζε επζύλε γηα ηε γελόκελε δηαρείξηζε ζηε ρξήζε απηή.
Ο Πξόεδξνο θαη Γηεπζύλσλ ύκβνπινο

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ
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ΑΝΑΓΗΑΣΤΠΩΜΔΝΟ ΗΟΛΟΓΗΜΟ ηεο 31/12/2015
ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ
Μη κςκλοθοπούνηα πεπιοςζιακά ζηοισεία
Δνζώμαηα πάγια
Αθίλεηα
Μεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο
Λνηπόο εμνπιηζκόο
Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα
ύνολο

ημ.

Άςλα πάγια ζηοισεία
Λνηπά άπια

19.293,54
2.570.723,77
123.623,51
137.000,00
2.850.640,82

20.598,78
2.971.346,51
134.600,45
144.000,00
3.270.545,74

6.3

293,87

431,03

293,87

431,03

223.500,00
8.530,10
232.030,10

223.500,00
8.530,10
232.030,10

3.082.964,79

3.503.006,87

0,00
0,00
3.751,43
3.751,43

464.000,00
10.000,00
13.036,65
487.036,65

2.948.084,55
2.718.100,60
23,42
26.296,46
3.191.237,71
8.883.742,74

2.506.125,10
2.351.257,02
23,42
18.440,44
344.060,53
5.219.906,51

8.887.494,17

5.706.943,16

11.970.458,96

9.209.950,03

7.1.1
7.1.2

ύνολο μη κςκλοθοπούνηυν
Κςκλοθοπούνηα πεπιοςζιακά ζηοισεία
Αποθέμαηα
Έηνηκα θαη εκηηειή πξντόληα
Πξώηεο ύιεο θαη δηάθνξα πιηθά
Πξνθαηαβνιέο γηα απνζέκαηα
ύνολο
Υπημαηοοικονομικά ζηοισεία και πποκαηαβολέρ
Δκπνξηθέο απαηηήζεηο
Λνηπέο απαηηήζεηο
Λνηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία
Πξνπιεξσκέλα έμνδα
Τακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα
ύνολο

7.2.1
7.2.2

7.2.3

ύνολο κςκλοθοπούνηυν
ύνολο Δνεπγηηικού

12

31/12/2014

6.1
6.1
6.1
6.2

ύνολο
Υπημαηοοικονομικά πεπιοςζιακά ζηοισεία
Σπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο
Λνηπά
ύνολο

31/12/2015

ΠΑΘΗΣΙΚΟ
Καθαπή θέζη
Καηαβλημένα κεθάλαια
Κεθάιαην

ημ.

8

ύνολο
Αποθεμαηικά και αποηελέζμαηα ειρ νέο
Απνζεκαηηθά λόκσλ ή θαηαζηαηηθνύ
Αθνξνιόγεηα απνζεκαηηθά
Απνηειέζκαηα εηο λέν
ύνολο

8
8
8

ύνολο καθαπήρ θέζηρ
Πποβλέτειρ
Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο
Λνηπέο πξνβιέςεηο

9.1

ύνολο
Τποσπεώζειρ
Μακποππόθεζμερ ςποσπεώζειρ
Αλαβαιιόκελνη θόξνη

15

Βπασςππόθεζμερ Τποσπεώζειρ
Βξαρππξόζεζκα Τξαπεδηθά Γάλεηα
Δκπνξηθέο ππνρξεώζεηο
Φόξνο εηζνδήκαηνο
Λνηπνί θόξνη θαη ηέιε
Οξγαληζκνί θνηλσληθήο αζθάιηζεο
Λνηπέο ππνρξεώζεηο
ύνολο

10.1.1

10.1.2

ύνολο Τποσπεώζευν
ύνολο Καθαπήρ Θέζηρ, Πποβλέτευν και Τποσπεώζευν

13

31/12/2015

31/12/2014

1.100.000,00

1.100.000,00

1.100.000,00

1.100.000,00

342.969,65
5.645.154,56
1.180.151,54
7.168.275,75

178.664,14
2.831.332,97
340.838,69
3.350.835,80

8.268.275,75

4.450.835,80

31.522,03
0,00

30.182,06
42.199,55

31.522,03

72.381,61

10.230,69
10.230,69

13.492,41
13.492,41

19,80
991.046,05
98.746,22
321.942,07
43.513,54
2.205.162,81
3.660.430,49

1.114,02
2.193.903,82
0,00
43.656,47
32.425,42
2.402.140,48
4.673.240,21

3.670.661,18

4.686.732,62

11.970.458,96

9.209.950,03

ΑΝΑΓΗΑΣΤΠΩΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ θαηά ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
εκ.
Κύθινο εξγαζηώλ (θαζαξόο)

11

Κόζηνο πσιήζεσλ
Μηθηό Απνηέιεζκα

31/12/2015
7.590.280,28

31/12/2014

-6.209.113,66
1.381.166,62

12.397.697,36
12.165.767,73
231.929,63

Λνηπά ζπλήζε έζνδα

11

6.000,00
1.387.166,62

6.000,00
237.929,63

Έμνδα δηνίθεζεο
Λνηπά έμνδα θαη δεκίεο

11
11

-184.976,57
-48.421,54

-278.908,06
-131.322,93

11
11

-624,88
-7.000,00
3.149.774,54
-68.171,99
172.097,24
4.399.843,42

-26.443,75
-11.000,00
4.483.682,32
-37.771,17
284.475,40
4.520.641,44

193,58
-124.700,76
4.275.336,24

485,63
-88.530,19
4.432.596,88

-457.896,29
3.817.439,95

-268.046,77
4.164.550,11

Κέξδε θαη (δεκίεο) από δηάζεζε κε θπθινθνξνύλησλ
ζηνηρείσλ
Κέξδε θαη (δεκίεο) από επηκέηξεζε ζηελ εύινγε αμία
Έζνδα ζπκκεηνρώλ θαη επελδύζεσλ
Απνηειέζκαηα από Κνηλνπξαμίεο
Λνηπά έζνδα θαη θέξδε
Απνηέιεζκα πξν ηόθσλ θαη θόξσλ

11

Πηζησηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έζνδα
Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα
Απνηέιεζκα πξν θόξσλ

11

Φόξνη εηζνδήκαηνο
Απνηέιεζκα πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο

15

14

ΑΝΑΓΗΑΣΤΠΩΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΖ ΘΔΔΩ

ημ.
Τπόλοιπα 1/1/2014

Κεθάλαιο
1.100.000,00

Αποθεμαηικά
νόμυν &
καη/κού
369.597,22

Μεηαβνιέο ζηνηρείσλ ζηελ πεξίνδν
Δζσηεξηθέο κεηαθνξέο ( Ταθηηθό
απνζεκαηηθό/Αθνξνιόγεηα)

Σακηικό
αποθεμαηικό

Αθοπολόγηηα
αποθεμαηικά Ν
4172/2013 απθπ
48

Τπόλοιπο
Αποηελεζμάηυν
Διρ Νέο

92.990,09

522.952,97

2.454.842,43

4.540.382,71

-77.762,94

0,00

2.831.332,97

-2.839.244,08

0,00

-522.952,97

-3.361.546,83

-4.254.097,02

4.164.550,11

4.164.550,11

77.762,94
7.911,11

Γηαλνκέο ζηνπο θνξείο (δηαλεκεζέληα κεξίζκαηα)

-369.597,22

Απνηειέζκαηα πεξηόδνπ
ςνολική μεηαβολή Ιδίυν Κεθαλαίυν πεπιόδος

ςνολικά ίδια
κεθάλαια

0,00

-369.597,22

85.674,05

2.308.380,00

-2.114.003,74

-89.546,91
0,00

Τπόλοιπο Ιδίυν Κεθαλαίυν ηηρ 31/12/2014

1.100.000,00

0,00

178.664,14

2.831.332,97

340.838,69

4.450.835,80

Τπόλοιπα 1/1/2015

1.100.000,00

0,00

2.831.332,97

340.838,69

4.450.835,80

-164.305,51

0,00

-2.813.821,59

0,00

3.817.439,95

3.817.439,95

Μεηαβνιέο ζηνηρείσλ ζηελ πεξίνδν
Δζσηεξηθέο κεηαθνξέο - Ταθηηθό απνζεκαηηθό

164.305,51

Δζσηεξηθέο κεηαθνξέο - Αθνξνινγεηό απνζεκαηηθό

2.813.821,59

Απνηειέζκαηα πεξηόδνπ
ςνολική μεηαβολή Ιδίυν Κεθαλαίυν πεπιόδος
Τπόλοιπο Ιδίυν Κεθαλαίυν ηηρ 31/12/2015

0,00

0,00

164.305,51

2.813.821,59

839.312,85

3.817.439,95

1.100.000,00

0,00

342.969,65

5.645.154,56

1.180.151,54

8.268.275,75
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ΑΝΑΓΗΑΣΤΠΩΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΥΡΖΜΑΣΟΡΟΩΝ (Έκκεζε Μέζνδνο)
31/12/2015
Υπημαηοποέρ από λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ
Απνηέιεζκα πξν θόξσλ
Πλέον ή μείον προζαρμογές για:
Απνζβέζεηο θαη απνκεηώζεηο ελζώκαησλ θαη άπισλ πάγησλ
Πξνβιέςεηο
Κέξδε θαη δεκίεο από δηάζεζε ζηνηρείσλ
Απνηέιεζκα από ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο
Φξεσζηηθνί θαη πηζησηηθνί ηόθνη (θαζαξό πνζό)
Λειηοςπγικό κέπδορ ππο μεηαβολών ηος κεθαλαίος κίνηζηρ
Πλέον ή μείον μεηαβολές λογαριαζμών κεθαλαίοσ κίνηζης
Μεηαβνιή απνζεκάησλ Μείσζε / (αύμεζε)
Μεηαβνιή απαηηήζεσλ Μείσζε / (αύμεζε)
Μεηαβνιή ππνρξεώζεσλ (Μείσζε) / αύμεζε
Μείον:
Πιεξσκέο/εηζπξάμεηο γηα/από ρξεσζηηθνύο&πηζησηηθνύο ηόθνπο
Πιεξσκέο γηα θόξν εηζνδήκαηνο
Σύνολο ειζροών / (εκροών) από λειηοσργικές δραζηηριόηηηες (α)
Υπημαηοποέρ από επενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ
Πιεξσκέο (εηζπξάμεηο) γηα απόθηεζε (πώιεζε) παγίσλ ζηνηρείσλ
Απόθηεζε ζπγαηξηθώλ, ζπγγελώλ, θνηλνπξαμηώλ θαη ινηπώλ επελδύζεσλ
Φνξεγεζέληα δάλεηα (θαζαξό)
Τόθνη εηζπξαρζέληεο
Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα
Σύνολο ειζροών / (εκροών) από επενδσηικές δραζηηριόηηηες (β)
Υπημαηοποέρ από σπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ
Δηζπξάμεηο (πιεξσκέο) από αύμεζε (κείσζε) θεθαιαίνπ
Δηζπξάμεηο (πιεξσκέο) από δάλεηα
Μεξίζκαηα πιεξσζέληα
Σύνολο ειζροών / (εκροών) από τρημαηοδοηικές δραζηηριόηηηες (γ)

31/12/2014

4.275.336,24

4.432.596,88

444.272,78
4.682,17
624,91
-267.780,96
124.507,18

334.870,86
42.367,19
26.450,62
-350.659,14
88.044,56

4.581.642,32

4.573.670,97

483.285,22
-3.408.241,43
-1.201.387,37

-307.418,05
-4.608.969,69
484.427,83

-125.601,40
-271.486,14

-87.079,56
-216.714,08

58.211,20

-162.082,58

-24.855,61
0,00

-559.886,78
400,00

0,00
2.813.821,59

0,00
4.095.252,01

2.788.965,98

3.535.765,23

0,00

-4.254.097,02

0,00

-4.254.097,02

2.847.177,18

-880.414,37

344.060,53

1.224.474,90

3.191.237,71

344.060,53

Καθαπή αύξηζη / (μείυζη) ζηα ηαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα (α) + (β)
+ (γ)

Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα έναπξηρ πεπιόδος
Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα λήξηρ πεπιόδος
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Πξνζάξηεκα (ζεκεηώζεηο) επί ησλ Αλαδηαηππσκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ
θαηαζηάζεσλ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2015
(ύμθυνα με όζα πποβλέπονηαι ζηο άπθπο 29 ηος Ν.4308/2014)
1. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ Δηαηξεία
α) Δπσλπκία: ΑΡΥΗΜΖΓΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ .
β) Ννκηθόο ηύπνο: Αλώλπκε εηαηξεία.
γ) Πεξίνδνο αλαθνξάο: 01.01.2015 - 31.12.2015
δ) Γηεύζπλζε ηεο έδξαο: Λεσθ. Κύκεο 155, 141 22 Ζξάθιεην Αηηηθήο.
ε) Αξ.Μ.Α.Δ. 55957 / 01ΑΣ / Β / 04 / 13
ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ. 005560701000.
ζη) Ζ δηνίθεζε εθηηκά όηη ε παξαδνρή ηεο ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηαο είλαη ελδεδεηγκέλε
γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.
δ) Ζ εηαηξεία αλήθεη ζηελ θαηεγνξία κεζαία νληόηεηα.
ε) Ζ δηνίθεζε δειώλεη όηη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζηεί ζε πιήξε
ζπκθσλία κε ηνλ παξόληα λόκν.
ζ) Σα πνζά ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ εθθξάδνληαη ζε επξώ, πνπ απνηειεί ην
ιεηηνπξγηθό λόκηζκα ηεο Δηαηξείαο.
η) Σα πνζά δελ έρνπλ ζηξνγγπινπνηεζεί εθηόο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά.

2. Παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ πξννπηηθή ηεο Δηαηξείαο σο
ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηαο
Ζ Δηαηξεία δηελήξγεζε ζρεηηθή αμηνιόγεζε θαη δελ εληόπηζε παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ζε
θίλδπλν ηελ πξννπηηθή ηεο σο ζπλερηδόκελε δξαζηεξηόηεηα.

3. Λνγηζηηθέο αξρέο θαη κέζνδνη
Ζ ζύληαμε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ πξνϋπνζέηεη ηελ άζθεζε θξίζεο θαη ηελ δηελέξγεηα
εθηηκήζεσλ από ηελ δηνίθεζε, ηα νπνία επεξεάδνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ, ηα
αλαγλσξηδόκελα πνζά ησλ εζόδσλ, εμόδσλ, πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ, ππνρξεώζεσλ θαη
γλσζηνπνηήζεσλ. Απηέο νη εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο βαζίδνληαη ζηελ εκπεηξία ηνπ παξειζόληνο
θαη ζε ινηπνύο παξάγνληεο πνπ ζεσξείηαη όηη είλαη εύινγα γηα ηηο πεξηζηάζεηο. Σα πξαγκαηηθά
γεγνλόηα όκσο, κπνξεί λα δηαθέξνπλ από απηέο ηηο εθηηκήζεηο. Οη εθηηκήζεηο θαη νη ζρεηηθέο
παξαδνρέο επαλεθηηκνύληαη ζε ζπλερή βάζε.
Οη ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο γίλνληαη θπξίσο γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ απνζβέζεσλ ησλ παγίσλ,
ηηο ζπκκεηνρέο, ηελ απνκείσζε ησλ απαηηήζεσλ, ηηο πξνβιέςεηο θαη ηελ εθηίκεζε ηεο εύινγεο αμίαο
εθόζνλ επηιέγεηαη ε εθαξκνγή ηεο.
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3.1. Αθνινπζνύκελεο ινγηζηηθέο αξρέο θαη κέζνδνη
Ζ εηαηξεία γηα ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ εθαξκόδεη ηηο
αθόινπζεο ινγηζηηθέο αξρέο θαη κεζόδνπο, ζηα πιαίζηα ηεο βαζηθήο αξρήο ηνπ δνπιεπκέλνπ.
3.1.1. Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
3.1.1.1 Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
α) Αξρηθή θαηαρώξηζε
Σα ελζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηαρσξίδνληαη αξρηθά ζην θόζηνο θηήζεσο, ην
νπνίν πεξηιακβάλεη θάζε δαπάλε πνπ απαηηείηαη γηα λα έιζεη ην ζηνηρείν ζηελ παξνύζα θαηάζηαζε
ή ζέζε ή επηδησθόκελε ρξήζε.
β) Μεηαγελέζηεξε απνηίκεζε
Μεηαγελέζηεξα ηεο αξρηθήο θαηαρσξίζεσο πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, απνηηκνύληαη ζην
απνζβέζηκν θόζηνο (αξρηθό θόζηνο θηήζεσο, πιένλ θάζε κεηαγελέζηεξε δαπάλε πνπ πιεξνί ηνλ
νξηζκό ηνπ πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ, κείνλ ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη δεκίεο απνκεηώζεσο).
Οη απνζβέζεηο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππνινγίδνληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν κέζα ζηελ
σθέιηκε δσή ηνπο, ε νπνία εθηηκήζεθε σο αθνινύζσο:


Κηίξηα θαη ηερληθά έξγα: 25 έηε.



Δγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ ζε αθίλεηα ηξίησλ 10 έηε



Μεραλήκαηα - Σερληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ινηπόο κεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο 10 έηε.



Μεηαθνξηθά κέζα επηβαηηθά 6 έηε.



Μεηαθνξηθά κέζα θνξηεγά θ.ιπ. 10 έηε.



Έπηπια θαη εμνπιηζκόο γξαθείσλ 10 έηε.

Εεκία απνκεηώζεσο θαηαρσξίδεηαη όηαλ εθηηκάηαη όηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπ ζηνηρείνπ έρεη
ππεξβεί ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπ.
Οη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξείαο ειέγρνληαη γηα
απνκείσζε όηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο όηη νη ινγηζηηθέο αμίεο ηνπο είλαη κεγαιύηεξεο από ηηο
αλαθηήζηκεο. ηελ πεξίπησζε απηή ππνινγίδεηαη ε αλαθηήζηκε αμία ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθώλ
ζηνηρείσλ θαη αλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ππεξβαίλνπλ ηελ εθηηκώκελε αλαθηήζηκε αμία, ε ζρεηηθή
δηαθνξά θαηαρσξίδεηαη σο δεκία απνκείσζεο ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. Σν αλαθηήζηκν
πνζό ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ είλαη ην κεγαιύηεξν κεηαμύ ηεο εύινγεο αμίαο (κείνλ ηα
απαηηνύκελα γηα ηελ πώιεζε έμνδα) θαη ηεο αμίαο ρξήζεσο απηώλ.
γ) Γηαγξαθή
Σα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία δηαγξάθνληαη θαηά ηελ πώιεζή ηνπο ή αλ ε Δηαηξεία δελ
αλακέλεη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε από ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο ή ηελ πώιεζή ηνπο.
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3.1.1.2 Δπελδπηηθά Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
α) Αξρηθή θαηαρώξηζε
Σα επελδπηηθά ελζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηαρσξίδνληαη αξρηθά ζην θόζηνο
θηήζεσο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη θάζε δαπάλε πνπ απαηηείηαη γηα λα έιζεη ην ζηνηρείν ζηελ
παξνύζα θαηάζηαζε ή ζέζε ή επηδησθόκελε ρξήζε.
β) Μεηαγελέζηεξε απνηίκεζε
Σα επελδπηηθά αθίλεηα απνηηκνύληαη ζηελ εύινγε αμία ηνπο, ε νπνία εθηηκάηαη από
επαγγεικαηίεο εθηηκεηέο θαη επαλεθηηκάηαη ηνπιάρηζηνλ αλά δηεηία θαη ζε θάζε πεξίπησζε όηαλ νη
ζπλζήθεο ηεο αγνξάο ππνδειώλνπλ όηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπ ζηνηρείνπ δηαθέξεη ζεκαληηθά από ηελ
εύινγε αμία ηνπ. Γηαθνξέο από ηελ απνηίκεζε ησλ επελδπηηθώλ αθηλήησλ ζηελ εύινγε αμία ηνπο
θαηαρσξίδνληαη σο θέξδε ή δεκηέο ζηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηόδνπ πνπ πξνθύπηνπλ. Σα
επελδπηηθά αθίλεηα πνπ απνηηκνύληαη ζηελ εύινγε αμία ηνπο θαη δελ ππόθεηληαη ζε απόζβεζε.
Ζ εύινγε αμία ησλ επελδπηηθώλ αθηλήησλ πξνζδηνξίζηεθε από πηζηνπνηεκέλν αλεμάξηεην
επαγγεικαηία εθηηκεηή. Ωο αμία θηήζεσο ησλ επελδπηηθώλ αθηλήησλ ιήθζεθε ε εύινγε αμία θαηά
ηελ 21.09.2016 θαη θαηόπηλ κε βάζε ηηο κεηαβνιέο ηνπ δείθηε ηηκώλ ηεο ΣηΔ γηα θαηνηθίεο πεξηνρήο
Αζελώλ, παιαηόηεηαο άλσ ησλ 5 εηώλ από 31.12.2013 έσο ζήκεξα έγηλε αλαγσγή από ηνλ
εθηηκεηή γηα 31.12.2013, 31.12.2014 θαη 31.12.2015
γ) Γηαγξαθή
Σα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία δηαγξάθνληαη θαηά ηελ πώιεζή ηνπο ή αλ ε Δηαηξεία δελ
αλακέλεη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε από ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο ή ηελ πώιεζή ηνπο

3.1.2. Άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Σα άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα.
Ζ αμία ησλ ινγηζκηθώλ πξνγξακκάησλ πεξηιακβάλεη ην θόζηνο αγνξάο ινγηζκηθώλ
πξνγξακκάησλ θαζώο θαη θάζε δαπάλε πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί πξνθεηκέλνπ απηά λα ηεζνύλ ζε
θαζεζηώο ιεηηνπξγίαο, κεησκέλε θαηά ην πνζό ησλ ζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ θαη ηπρόλ
απνκεηώζεσλ ηεο αμίαο ηνπο. εκαληηθέο κεηαγελέζηεξεο δαπάλεο θεθαιαηνπνηνύληαη ζηα
ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα όηαλ πξνζαπμάλνπλ ηελ απόδνζε ηνπο πέξαλ ησλ αξρηθώλ
πξνδηαγξαθώλ.
Ζ απόζβεζε ησλ ινγηζκηθώλ πξνγξακκάησλ ινγίδεηαη βάζεη ηεο ζηαζεξήο κεζόδνπ
απνζβέζεσο ζε 5 έηε.
Ζ απόζβεζε όισλ ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ πεξηιακβάλεηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ.
3.1.3. Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
3.1.3.1. πκκεηνρέο
Οη ζπκκεηνρέο παξαθνινπζνύληαη ζην θόζηνο θηήζεσο ππνθείκελεο ζε έιεγρν απνκεηώζεσο
ηεο αμίαο ηνπο όηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο ή γεγνλόηα πνπ ππνδεηθλύνπλ όηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπο
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ελδέρεηαη λα κελ είλαη αλαθηήζηκε. Εεκίεο απνκεηώζεσο θαηαρσξίδνληαη όηαλ ε ινγηζηηθή αμία ησλ
ζπκκεηνρώλ ππεξβαίλεη ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπο. Ωο αλαθηήζηκε αμία ζεσξείηαη ε αμία ρξήζεσο
πνπ είλαη ε παξνύζα αμία ησλ αλακελόκελσλ κειινληηθώλ ρξεκαηνξνώλ από ηελ ζπκκεηνρή, ζηελ
επόκελε πεληαεηία θαη ηεο ππνιεηκκαηηθήο ηεο αμίαο ζην ηέινο ηεο πεληαεηίαο.

3.1.3.2. Λνηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
α) Αξρηθή θαηαρώξηζε
Όια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηαρσξίδνληαη αξρηθά ζην θόζηνο θηήζεσο,
δειαδή ζην θόζηνο πνπ απαηηήζεθε γηα ηελ απόθηεζε ηνπο. Σν θόζηνο θηήζεσο πεξηιακβάλεη ην
ζύλνιν ησλ ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ (ή ηακεηαθώλ ηζνδύλακσλ) ή ηελ εύινγε αμία άιινπ
αληαιιάγκαηνο πνπ δηαηέζεθε γηα ηελ απόθηεζε, πιένλ δαπάλεο αγνξάο.
β) Μεηαγελέζηεξε απνηίκεζε
Μεηαγελέζηεξα ηεο αξρηθήο θαηαρσξίζεσο, ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
απνηηκνύληαη ζην θόζηνο θηήζεώο ηνπο (νλνκαζηηθά πνζά) κείνλ ηπρόλ δεκίεο απνκεηώζεσο, εθηόο
από ηα έληνθα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηα νπνία, όηαλ ηα πνζά, ν ρξόλνο ιήμεώο
ηνπο ή ην επηηόθην είλαη ζεκαληηθά, απνηηκνύληαη ζην απνζβέζηκν θόζηνο κε ηε κέζνδν ηνπ
πξαγκαηηθνύ επηηνθίνπ (ή κε ηε ζηαζεξή κέζνδν).
Εεκία απνκεηώζεσο πξνθύπηεη όηαλ ε ινγηζηηθή αμία ηνπ ζηνηρείνπ είλαη κεγαιύηεξε από ην
πνζό πνπ ε νληόηεηα εθηηκά όηη ζα αλαθηήζεη από ην ζηνηρείν απηό.
Σν πνζό πνπ ε νληόηεηα εθηηκά όηη ζα αλαθηήζεη από έλα ρξεκαηννηθνλνκηθό πεξηνπζηαθό
ζηνηρείν είλαη ην κεγαιύηεξν από:


Σελ παξνύζα αμία ηνπ πνζνύ πνπ εθηηκάηαη όηη ζα ιεθζεί από ην πεξηνπζηαθό ζηνηρείν,
ππνινγηδόκελε κε ηε ρξήζε ηνπ αξρηθνύ πξαγκαηηθνύ επηηνθίνπ.



Σελ εύινγε αμία ηνπ ζηνηρείνπ, κεησκέλε κε ην απαηηνύκελν θόζηνο πσιήζεσο.

Οη δεκίεο απνκεηώζεσο θαηαρσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαη αλαζηξέθνληαη
σο θέξδε ζε απηή, όηαλ νη ζπλζήθεο πνπ ηηο πξνθάιεζαλ πάςνπλ λα πθίζηαληαη. Αλαζηξνθή
γίλεηαη κέρξη ηεο αμίαο πνπ ζα είρε ην ζηνηρείν, εάλ δελ είρε θαηαρσξηζηεί δεκία απνκεηώζεσο.
Σα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λόκηζκα απνηηκνύληαη κε ηελ ηζνηηκία
ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ. Οη ζρεηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
θαηαρσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα.
γ) Γηαγξαθή
Έλα ρξεκαηννηθνλνκηθό πεξηνπζηαθό ζηνηρείν δηαγξάθεηαη όηαλ θαη κόλνλ όηαλ εθπλεύζνπλ
ηα ζπκβαηηθά δηθαηώκαηα επί ησλ ηακηαθώλ ξνώλ ηνπ ζηνηρείνπ ή κεηαβηβαζηνύλ νπζηαζηηθά όινη νη
θίλδπλνη θαη ηα νθέιε πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ θπξηόηεηα ηνπ ζηνηρείνπ απηνύ.
3.1.4. Φόξνη εηζνδήκαηνο
3.1.4.1. Σξέρσλ θόξνο
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Ο ηξέρσλ θόξνο εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλεη:


Σνλ θόξν εηζνδήκαηνο πνπ πξνθύπηεη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο εθάζηνηε ηζρύνπζαο
θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο.



Σνλ θόξν εηζνδήκαηνο θαη ηηο πξνζαπμήζεηο πνπ πξνθύπηνπλ από ηνλ θνξνινγηθό
έιεγρν.
Ζ Δηαηξεία, γηα ηηο δηαθνξέο θνξνινγηθνύ ειέγρνπ αλέιεγθησλ ρξήζεσλ, ζρεκαηίδεη
ζρεηηθή πξόβιεςε, όηαλ εθηηκά όηη από ελδερόκελν θνξνινγηθό έιεγρν, ζα πξνθύςνπλ
πξόζζεηνη θόξνη θαη πξνζαπμήζεηο θαη ζα έρνπλ νπζηώδε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο. Όηαλ βεβαηώλνληαη από ηηο θνξνινγηθέο αξρέο πξόζζεηνη
θόξνη θαη πξνζαπμήζεηο θαη γίλνληαη απνδεθηέο από ηελ Δηαηξεία κεηαθέξνληαη ζε
κείσζε ηεο ζρεκαηηζκέλεο πξνβιέςεσο. Σπρόλ δηαθνξά θαηαρσξίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε
απνηειεζκάησλ ρξήζεσο.

3.1.4.2. Αλαβαιιόκελνη θόξνη
Αλαβαιιόκελνη θόξνη πξνθύπηνπλ όηαλ ππάξρνπλ πξνζσξηλέο (αλαζηξέςηκεο) δηαθνξέο
κεηαμύ ινγηζηηθήο αμίαο θαη θνξνινγηθήο βάζεσο ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνύ.
Ζ εηαηξεία έρεη επηιέμεη ηελ θαηαρώξηζε αλαβαιιόκελσλ θόξσλ. Δηδηθόηεξα ε Δηαηξεία
θαηαρσξίδεη:


Όιεο ηηο αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο γηα όιεο ηηο θνξνινγεηέεο
πξνζσξηλέο δηαθνξέο, εθηόο εάλ ε ππνρξέσζε πξνθύπηεη από ηελ αξρηθή θαηαρώξηζε
ππεξαμίαο ή ηελ αξρηθή θαηαρώξηζε πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ ή ππνρξεώζεσο ζε
ζπλαιιαγή πνπ δελ αθνξά ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ θαη θαηά ην ρξόλν ηεο ζπλαιιαγήο
δελ επεξεάδεηαη νύηε ην ινγηζηηθό νύηε ην θνξνινγεηέν απνηέιεζκα.



Σηο αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο κόλν ζην βαζκό πνπ είλαη ζθόδξα πηζαλό
θαη ηεθκεξησκέλν όηη ζα ππάξρνπλ θνξνινγεηέα θέξδε έλαληη ησλ νπνίσλ νη
εθπηπηόκελεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ, κε εμαίξεζε ηελ
πεξίπησζε πνπ ε αλαβαιιόκελε θνξνινγηθή απαίηεζε πξνθύπηεη από ηελ αξρηθή
θαηαρώξηζε πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ ή ππνρξεώζεσο ζε κηα ζπλαιιαγή πνπ δελ αθνξά
ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ θαη θαηά ην ρξόλν ηεο ζπλαιιαγήο δελ επεξεάδεηαη νύηε ην
ινγηζηηθό νύηε ην θνξνινγεηέν απνηέιεζκα.

Υξεσζηηθά θαη πηζησηηθά ππόινηπα ησλ αλαβαιιόκελσλ θόξσλ ππόθεηληαη ζε ζπκςεθηζκό
θαη ηα αληίζηνηρα θαζαξά πνζά παξνπζηάδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκό θαη ζηελ θαηάζηαζε
απνηειεζκάησλ.
3.1.5. Απνζέκαηα
α) Αξρηθή θαηαρώξηζε
Σα απνζέκαηα θαηαρσξίδνληαη αξρηθά ζην θόζηνο θηήζεσο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη θάζε
δαπάλε πνπ απαηηείηαη γηα λα έιζεη θάζε ζηνηρείν ησλ απνζεκάησλ ζηελ παξνύζα θαηάζηαζε ή
ζέζε ή επηδησθόκελε ρξήζε.
Δηδηθόηεξα ην θόζηνο ησλ ηδηνπαξαγόκελσλ απνζεκάησλ, πεξηιακβάλεη ην θόζηνο πξώησλ
πιώλ, αλαιώζηκσλ πιηθώλ, εξγαζίαο θαη άιιν θόζηνο πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηα ελ ιόγσ ζηνηρεία.
Δπηπιένλ πεξηιακβάλεη κηα εύινγε αλαινγία ζηαζεξώλ θαη κεηαβιεηώλ εμόδσλ πνπ ζρεηίδνληαη
έκκεζα κε ην ηδηνπαξαγόκελν ζηνηρείν, ζην βαζκό πνπ ηα πνζά απηά αλαθέξνληαη ζηελ πεξίνδν
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παξαγσγήο. Ζ εηαηξεία δελ έρεη ηδηνπαξαγόκελα απνζέκαηα καθξάο πεξηόδνπ παξαγσγήο ή
σξηκάλζεσο.
β) Μεηαγελέζηεξε απνηίκεζε
Μεηαγελέζηεξα ηεο αξρηθήο θαηαρσξίζεσο, ηα απνζέκαηα απνηηκνύληαη ζηελ θαη' είδνο
ρακειόηεξε ηηκή κεηαμύ ηνπ θόζηνπο θηήζεσο θαη ηεο θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο ηνπο. Σν
θόζηνο θηήζεσο πξνζδηνξίδεηαη κε ηε κέζνδν ηεο ζεηξάο εμαληιήζεσο (F.I.F.O.)..
Γελ έρνπκε ρξεκαηηζηεξηαθά εκπνξεύκαηα θαη βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.
3.1.6. Πξνθαηαβνιέο θαη ινηπά κε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Οη πξνθαηαβνιέο δαπαλώλ θαηαρσξίδνληαη αξρηθά ζην θόζηνο θηήζεσο (θαηαβαιιόκελα
πνζά) θαη απνηηκνύληαη κεηαγελέζηεξα ζην αξρηθό θόζηνο θηήζεσο, κείνλ ηα ρξεζηκνπνηεζέληα
πνζά βάζεη ηεο αξρήο ηνπ δνπιεπκέλνπ θαη ηπρόλ δεκίεο απνκεηώζεσο. Ζ απνκείσζε ησλ
πξνθαηαβνιώλ δαπαλώλ αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε ζηελ νπνία ν ιήπηεο ηνπ ζρεηηθνύ πνζνύ
δελ είλαη ζε ζέζε νύηε λα εθπιεξώζεη ηελ δέζκεπζε πνπ αλέιαβε νύηε λα επηζηξέςεη ην ππόινηπν
ηνπ πνζνύ.
Σα ινηπά κε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηαρσξίδνληαη αξρηθά ζην θόζηνο
θηήζεσο θαη απνηηκνύληαη κεηαγελέζηεξα ζηε ρακειόηεξε αμία κεηαμύ θόζηνπο θηήζεσο θαη
αλαθηήζηκεο αμίαο, δειαδή ηνπ πνζνύ πνπ αλακέλεηαη λα ιεθζεί.
3.1.7. Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο
α) Αξρηθή θαηαρώξηζε θαη κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε
Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο, ηόζν θαηά ηελ αξρηθή θαηαρώξηζε, όζν θαη
κεηαγελέζηεξα, απνηηκνύληαη ζηα νλνκαζηηθά πνζά ηνπο, εθηόο από ηηο καθξνπξόζεζκεο ιήμεσο,
νη νπνίεο απνηηκνύληαη ζην απνζβέζηκν θόζηνο κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνύ επηηνθίνπ. Οη
ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λόκηζκα απνηηκνύληαη κε ηελ ηζνηηκία
ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ. Οη ζρεηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
θαηαρσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα.
β) Γηαγξαθή
Μηα ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε δηαγξάθεηαη όηαλ θαη κόλνλ όηαλ ε ζπκβαηηθή δέζκεπζε
εθπιεξώλεηαη, αθπξώλεηαη ή εθπλέεη, δειαδή όηαλ ε ζπκβαηηθή δέζκεπζε πνπ ηελ δεκηνύξγεζε
δελ πθίζηαηαη πιένλ.
3.1.8. Με ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο
α) Αξρηθή θαηαρώξηζε θαη κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε
Οη κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο θαηαρσξίδνληαη αξρηθά θαη απνηηκνύληαη
κεηαγελέζηεξα ζην νλνκαζηηθό πνζό πνπ αλακέλεηαη λα απαηηεζεί γηα ην δηαθαλνληζκό ηνπο.
Γηαθνξέο πνπ πξνθύπηνπλ είηε θαηά ηελ επαλεθηίκεζή είηε θαηά ην δηαθαλνληζκό ησλ κε
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ θαηαρσξίδνληαη σο θέξδε ή δεκίεο ηεο πεξηόδνπ ζηελ νπνία
πξνθύπηνπλ.
β) Γηαγξαθή
Μηα κε ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε δηαγξάθεηαη όηαλ θαη κόλνλ όηαλ ε ζπκβαηηθή
δέζκεπζε εθπιεξώλεηαη, αθπξώλεηαη ή εθπλέεη, δειαδή όηαλ ε ζπκβαηηθή δέζκεπζε πνπ ηελ
δεκηνύξγεζε δελ πθίζηαηαη πιένλ.
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3.1.9. Πξνβιέςεηο
Οη πξνβιέςεηο θαηαρσξίδνληαη αξρηθά θαη απνηηκνύληαη κεηαγελέζηεξα ζην νλνκαζηηθό πνζό
πνπ αλακέλεηαη λα απαηηεζεί γηα ην δηαθαλνληζκό ηνπο, εθηόο αλ ε απνηίκεζε ζηελ παξνύζα αμία
ηνπ πνζνύ πνπ αλακέλεηαη λα απαηηεζεί γηα ην δηαθαλνληζκό ηνπο έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηα
πνζά ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.
Δηδηθόηεξα, νη πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο κεηά ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία,
πνπ πξνθύπηνπλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ
ηζνινγηζκνύ.
3.1.11. Έζνδα θαη έμνδα
Ζ εηαηξεία θαηαρσξίδεη ηα έζνδα θαη ηα έμνδα, όηαλ απηά θαζίζηαληαη δνπιεπκέλα.
Δηδηθόηεξα:


Σα έζνδα από πώιεζε αγαζώλ θαηαρσξίδνληαη εληόο ηεο πεξηόδνπ ζηελ νπνία
θαζίζηαληαη δνπιεπκέλα θαη εθόζνλ πιεξνύληαη όιεο νη παξαθάησ πξνϋπνζέζεηο:


Μεηαβηβάδνληαη ζηνλ αγνξαζηή νη νπζηαζηηθνί θίλδπλνη θαη ηα νθέιε πνπ ζπλδένληαη
κε ηελ θπξηόηεηά ηνπο.



Σα αγαζά γίλνληαη απνδεθηά από ηνλ αγνξαζηή.



Σα νηθνλνκηθά νθέιε από ηε ζπλαιιαγή κπνξνύλ λα απνηηκεζνύλ αμηόπηζηα θαη
ζεσξείηαη ζθόδξα πηζαλή ε εηζξνή ηνπο ζηελ νληόηεηα.



Σα έζνδα από παξνρή ππεξεζηώλ θαη θαηαζθεπαζηηθά ζπκβόιαηα θαηαρσξίδνληαη κε ηε
κέζνδν ηνπ πνζνζηνύ νινθιεξώζεσο.



Σα έζνδα πνπ πξνέξρνληαη από ηε ρξήζε πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηεο νληόηεηαο από
ηξίηνπο θαηαρσξίδνληαη σο εμήο:


Σα κεξίζκαηα ή παξόκνηαο θύζεσο εηζόδεκα από ηε ζπκκεηνρή ζηελ θαζαξή ζέζε
άιισλ νληνηήησλ όηαλ εγθξίλνληαη από ην αξκόδην όξγαλν πνπ απνθαζίδεη ηε
δηαλνκή ηνπο.



Σα δηθαηώκαηα βάζεη ησλ ζρεηηθώλ ζπκβαηηθώλ όξσλ.

3.1.12. ηνηρεία ηεο θαζαξήο ζέζεσο
Σα θνλδύιηα ηεο θαζαξήο ζέζεσο θαηαρσξίδνληαη αξρηθά θαη απνηηκνύληαη κεηαγελέζηεξα ζηα
νλνκαζηηθά πνζά, πνπ έρνπλ ιεθζεί ή θαηαβιεζεί.
3.1.13. Δλδερόκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο
Σα ζηνηρεία απηά αθνξνύλ ελδερόκελα δηθαηώκαηα θαη δεζκεύζεηο αληίζηνηρα, ηα νπνία
πξνθύπηνπλ από γεγνλόηα ηνπ παξειζόληνο θαη ε ύπαξμή ηνπο ζα επηβεβαησζεί κόλν από ην αλ
ζπκβνύλ ή δελ ζπκβνύλ έλα ή πεξηζζόηεξα αβέβαηα κειινληηθά γεγνλόηα, ηα νπνία δελ είλαη
πιήξσο ππό ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο. Σα ζηνηρεία απηά γλσζηνπνηνύληαη ζηηο ζεκεηώζεηο ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.

3.1.14. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνύ
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Οη αμίεο ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεώζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ
ηζνινγηζκνύ, πξνζαξκόδνληαη, εάλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε όηη δηνξζσηηθά γεγνλόηα κεηά ηελ
εκεξνκελία απηή επηβάιινπλ πξνζαξκνγέο ηεο αμίαο ηνπο. Οη πξνζαξκνγέο απηέο γίλνληαη γηα
ηέηνηα γεγνλόηα, σο ηελ εκεξνκελία εγθξίζεσο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ από ην Γηνηθεηηθό
πκβνύιην. Σα κε δηνξζσηηθά, κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ γεγνλόηα, γλσζηνπνηνύληαη
εθόζνλ είλαη ζεκαληηθά, ζηηο ζεκεηώζεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.

3.1.15. εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο
Οη εθηηκήζεηο θαη νη παξαδνρέο αμηνινγνύληαη δηαξθώο θαη βαζίδνληαη ζηελ ηζηνξηθή εκπεηξία
θαη ζε άιινπο παξάγνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αλακελόκελσλ κειινληηθώλ γεγνλόησλ πνπ,
ππό ηηο παξνύζεο ζπλζήθεο, αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ.

3.2. Μεηαβνιή ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ, κεηαβνιέο ινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ θαη
δηόξζσζε ζθαικάησλ πξνεγνύκελσλ πεξηόδσλ

3.2.1. Μεηαβνιή ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ
Οη κεηαβνιέο ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ, θαηαρσξίδνληαη κε αλαδξνκηθή
επαλαδηαηύπσζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ όισλ ησλ πεξηόδσλ πνπ
δεκνζηνπνηνύληαη καδί κε ηηο θαηαζηάζεηο ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ, ώζηε ηα παξνπζηαδόκελα
θνλδύιηα λα είλαη ζπγθξίζηκα.
ηελ παξνύζα πεξίνδν δελ πξνέθπςε αλάγθε ηέηνηαο κεηαβνιήο.

3.2.2 Μεηαβνιέο ινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ
Οη κεηαβνιέο ησλ ινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ θαηαρσξίδνληαη ζηελ πεξίνδν, ζηελ νπνία
δηαπηζηώλεηαη όηη πξνθύπηνπλ θαη επεξεάδνπλ απηή ηελ πεξίνδν θαη κειινληηθέο πεξηόδνπο, θαηά
πεξίπησζε. Οη κεηαβνιέο απηέο δελ θαηαρσξίδνληαη αλαδξνκηθά.

3.2.3. Γηόξζσζε ζθαικάησλ πξνεγνύκελσλ πεξηόδσλ
Οη δηνξζώζεηο ζθαικάησλ θαηαρσξίδνληαη κε ηελ αλαδξνκηθή δηόξζσζε ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ όισλ ησλ πεξηόδσλ πνπ δεκνζηνπνηνύληαη καδί κε ηηο
θαηαζηάζεηο ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ.
ηελ παξνύζα πεξίνδν 2015 δελ εληνπίζηεθε ζθάικα πξνεγνύκελεο πεξηόδνπ.
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4. Παξεθθιίζεηο από ηηο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί εύινγε
παξνπζίαζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
Όηαλ, ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο, ε εηαηξεία παξεθθιίλεη από ηελ εθαξκνγή κηαο δηαηάμεσο
ηνπ λόκνπ γηα λα εθπιεξώζεη ηελ ππνρξέσζε ηεο εύινγεο παξνπζηάζεσο ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, γλσζηνπνηεί θαη αηηηνινγεί επαξθώο ηελ παξέθθιηζε απηή.
ηελ παξνύζα πεξίνδν δελ πξνέθπςε αλάγθε ηέηνηαο παξεθθιίζεσο.

5. ρέζεηο ελόο πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ ή κηαο ππνρξεώζεσο κε πεξηζζόηεξα από
έλα θνλδύιηα ηνπ ηζνινγηζκνύ
Γελ ππάξρνπλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ππνρξεώζεηο πνπ ζρεηίδεηαη κε πεξηζζόηεξα από έλα
θνλδύιηα ηνπ ηζνινγηζκνύ.
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6. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ελζώκαηα θαη άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
6.1. Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Πίνακαρ μεηαβολών ενζώμαηυν πάγιυν ζηοισείυν ιδιοσπηζιμοποιούμενυν
ΑΚΙΝΗΣΑ

ΛΟΙΠΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ

Γήπεδα

Κηίπια
(Δγκαηαζηάζειρ
ζε ακίνηηα
ηπίηυν)

Υπόινηπν 1.1.2014

0,00

39.980,10

39.980,10

Πξνζζήθεο πεξηόδνπ

0,00

0,00

Μεηώζεηο πεξηόδνπ

0,00

Μεηαθνξέο πεξηόδνπ
Τπόλοιπο 31.12.2014

Μησανολογικόρ
εξοπλιζμόρ

Μέζα
μεηαθοπάρ

Έπιπλα &
λοιπόρ
εξοπλιζμόρ

3.922.344,79

93.988,82

227.061,41

321.050,23

0,00

2.196.362,47

48.710,00

8.514,78

57.224,78

0,00

0,00

-1.825.690,22

0,00

23,53

23,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39.980,10

39.980,10

4.293.017,04

142.698,82

235.599,72

378.298,54

Υπόινηπν 1.1.2014

0,00

18.076,08

18.076,08

1.126.399,64

78.451,34

143.310,76

221.762,10

Απνζβέζεηο πεξηόδνπ

0,00

1.305,24

1.305,24

300.517,36

8.269,80

13.659,70

21.929,50

Μεηώζεηο απνζβέζεσλ
πεξηόδνπ

0,00

0,00

0,00

-105.246,47

0,00

6,49

6,49

Μεηαθνξέο πεξηόδνπ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Τπόλοιπο 31.12.2014

0,00

19.381,32

19.381,32

1.321.670,53

86.721,14

156.976,95

243.698,09

Καθαπή λογιζηική αξία
31.12.2014

0,00

20.598,78

20.598,78

2.971.346,51

55.977,68

78.622,77

134.600,45

Υπόινηπν 1.1.2015

0,00

39.980,10

39.980,10

4.293.017,04

142.698,82

235.599,72

378.298,54

Πξνζζήθεο πεξηόδνπ

0,00

0,00

0,00

12.475,53

0,00

12.380,08

12.380,08

Μεηώζεηο πεξηόδνπ

0,00

0,00

0,00

-55.025,61

0,00

-92.392,64

-92.392,64

Τπόλοιπο 31.12.2015

0,00

39.980,10

39.980,10

4.250.466,96

142.698,82

155.587,16

298.285,98

Υπόινηπν 1.1.2015

0,00

19.381,32

19.381,32

1.321.670,53

86.721,14

156.976,95

243.698,09

Απνζβέζεηο πεξηόδνπ

0,00

1.305,24

1.305,24

412.568,64

9.485,62

13.776,12

23.261,74

Μεηώζεηο απνζβέζεσλ
πεξηόδνπ

0,00

0,00

0,00

-54.495,98

0,00

-92.297,36

-92.297,36

Τπόλοιπο 31.12.2015

0,00

20.686,56

20.686,56

1.679.743,19

96.206,76

78.455,71

174.662,47

Καθαπή λογιζηική αξία
31.12.2015

0,00

19.293,54

19.293,54

2.570.723,77

46.492,06

77.131,45

123.623,51

ύνολο

ύνολο

Αξία κηήζευρ

υπεςμένερ αποζβέζειρ
και απομειώζειρ

Αξία κηήζευρ

0,00

υπεςμένερ αποζβέζειρ
και απομειώζειρ

Σα ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα αθίλεηα αθνξνύλ εγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ ζε αθίλεηα ηξίησλ.
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6.2. Δπελδπηηθά αθίλεηα
(Αποηίμηζη ζηην εύλογη αξία)
Πίνακαρ μεηαβολών
επενδςηικών ακινήηυν

2015
Γήπεδα

Κηίπια

2014
ύνολο

Γήπεδα

Κηίπια

ύνολο

76.000,00

79.000,00

155.000,00

Υπόινηπν ελάξμεσο
Γηαθνξέο απνηηκήζεσο ζηα
απνηειέζκαηα

66.000,00

78.000,00 144.000,00

-5.000,00

-2.000,00

-7.000,00

-10.000,00

-1.000,00

-11.000,00

Τπόλοιπο λήξευρ

61.000,00

76.000,00 137.000,00

66.000,00

78.000,00

144.000,00

Ζ εύινγε αμία ησλ επελδπηηθώλ αθηλήησλ πξνζδηνξίζηεθε από πηζηνπνηεκέλν αλεμάξηεην
επαγγεικαηία εθηηκεηή. Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ ζηνηρείσλ απηώλ πνπ ζα θαηαρσξηδόηαλ ζηνλ
ηζνινγηζκό, εάλ ηα ελ ιόγσ ζηνηρεία δελ είραλ απνηηκεζεί ζηελ εύινγε αμία ηνπο, αλέξρεηαη ζε
58.570,33 επξώ.
ηνλ παξαθάησ πίλαθα πεξηγξάθνληαη νη ζεκαληηθέο ππνζέζεηο θαη νη ηερληθέο απνηηκήζεσο
ησλ εύινγσλ αμηώλ.
Πίνακαρ ζημανηικών ςποθέζευν και ηεσνικέρ αποηιμήζευρ
Ακίνηηο
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Δύλογη
Αξία
31.12.2015

Μέθοδορ
εκηιμήζευρ

Μέζνδνο
ζπγθξηηηθώλ
ζηνηρείσλ
137.000
θηεκαηαγνξάο
(Comparable
Method)

Δδώ ζεκεηώλνπκε όηη : θαη’ αξράο εθηηκήζεθε ε εύινγε αμία θαηά ηελ 21.09.2016 θαη θαηόπηλ
κε βάζε ηηο κεηαβνιέο ηνπ δείθηε ηηκώλ ηεο ΣηΔ γηα θαηνηθίεο πεξηνρήο Αζελώλ, παιαηόηεηαο άλσ
ησλ 5 εηώλ από 31.12.2013 έσο ζήκεξα έγηλε αλαγσγή από ηνλ εθηηκεηή γηα 31.12.2013,
31.12.2014 θαη 31.12.2015.
Ζ αλαδηαηύπσζε, έγηλε δηόηη ε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ηεο 25.09.2016 δελ
ελέθξηλε ηηο αξρηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη δήηεζε λα ζπληαρζνύλ λέεο όπνπ ηα επελδπηηθά
αθίλεηα ζα απνηηκνύληαη ζηελ εύινγε αμία ηνπο γηα βειηίσζε ηεο παξνπζίαζεο ησλ Οηθνλνκηθώλ
Καηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο.
Από ην αθίλεην απηό ε εηαηξεία έρεη έζνδα 6.000,00 επξώ εηεζίσο
Γηα πιεξέζηεξε ελεκέξσζε παξαζέηνπκε πίλαθεο κε ηηο επηπηώζεηο ηεο αλαδηαηύπσζεο ζηηο
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο.
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ΤΠΟΛΟΗΠΑ ΔΝΑΡΞΔΩ 01.01.2014
ΔΗΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ
ΑΝΑΓΗΑΣΤΠΩΜΔΝΑ
ΗΟΛΟΓΗΜΟ
Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα
155.000,00
ύλνιν ινγαξηαζκώλ Δλεξγεηηθνύ
Απνηειέζκαηα εηο λέν
Αλαβαιιόκελε θνξνινγία ππνρξέσζε
ύλνιν ινγαξηαζκώλ παζεηηθνύ

ΓΖΜΟΗΔΤΜΔΝΑ

4.540.382,71
26.278,34

ΓΗΑΦΟΡΑ

64.385,05

90.614,95
90.614,95

4.476.046,10
0,00

64.336,61
26.278,34
90.614,95

ΤΠΟΛΟΗΠΑ 31.12.2014
ΑΝΑΓΗΑΣΤΠΩΜΔΝΑ

ΓΖΜΟΗΔΤΜΔΝΑ

144.000,00
3.270.545,74

61.477,69
3.188.023,43

82.522,31
82.522,31

Αλαβαιιόκελνη θόξνη απαίηεζε
ύλνιν κε θπθινθνξνύλησλ

0,00
3.503.006,87

8.752,80
3.429.237,36

-8.752,80
73.769,51

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ

9.209.950,03

9.136.180,52

73.769,51

Απνηειέζκαηα εηο λέν
ύλνιν θαζαξήο ζέζεο

340.838,69
4.450.835,80

280.561,59
4.390.558,70

60.277,10
60.277,10

13.492,41
13.492,41

0,00
0,00

13.492,41
13.492,41

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ

4.686.732,62

4.673.240,21

13.492,41

ύλνιν Καζαξήο Θέζεο, Πξνβιέςεσλ θαη
Τπνρξεώζεσλ

9.209.950,03

9.136.180,52

73.769,51

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΖΔΩ
Έμνδα δηνίθεζεο
Κέξδε θαη (δεκίεο) από επηκέηξεζε ζηελ εύινγε αμία
Απνηέιεζκα πξν ηόθσλ θαη θόξσλ

278.908,06
-11.000,00
4.520.641,44

281.815,42
0,00
4.528.734,08

-2.907,36
-11.000,00
-8.092,64

Απνηέιεζκα πξν θόξσλ

4.432.596,88

4.440.689,52

-8.092,64

Φόξνη εηζνδήκαηνο
Απνηέιεζκα πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο

268.046,77
4.164.550,11

272.079,90
4.168.609,62

-4.033,13
-4.059,51

ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΖ ΘΔΔΩ
Απνηειέζκαηα πεξηόδνπ
πλνιηθή κεηαβνιή απνηειεζκάησλ πεξηόδνπ
Τπόινηπν απνηειεζκάησλ ηεο 31/12/2014

4.164.550,11
2.114.003,74
340.838,69

4.168.609,62
2.109.944,23
280.561,59

-4.059,51
4.059,51
60.277,10

ΚΑΣΑΣΑΖ ΥΡΖΜΑΣΟΡΟΩΝ
Απνηέιεζκα πξν θόξσλ
Απνζβέζεηο θαη απνκεηώζ. ελζώκ. θαη άπισλ πάγησλ

4.432.596,88
334.870,86

4.440.689,52
326.778,22

-8.092,64
8.092,64

ΔΗΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ
ΗΟΛΟΓΗΜΟ
Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα
ύλνιν ελζώκαησλ παγίσλ

Αλαβαιιόκελε θνξνινγία ππνρξέσζε
Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
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ΓΗΑΦΟΡΑ

ΔΗΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ
ΗΟΛΟΓΗΜΟ
Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα
ύλνιν ελζώκαησλ παγίσλ

ΤΠΟΛΟΗΠΑ 31.12.2015
ΑΝΑΓΗΑΣΤΠΩΜΔΝΑ

ΓΖΜΟΗΔΤΜΔΝΑ

ΓΗΑΦΟΡΑ

137.000,00
2.850.640,82

58.570,33
2.772.211,15

78.429,67
78.429,67

0,00
3.082.964,79

9.141,39
3.013.676,51

-9.141,39
69.288,28

11.970.458,96

11.901.170,68

69.288,28

1.180.151,54
8.268.275,75

1.121.093,95
8.209.218,16

59.057,59
59.057,59

10.230,69
10.230,69

0,00
0,00

10.230,69
10.230,69

3.670.661,18

3.660.430,49

10.230,69

Αλαβαιιόκελνη θόξνη απαίηεζε
ύλνιν κε θπθινθνξνύλησλ
ύλνιν Δλεξγεηηθνύ
Απνηειέζκαηα εηο λέν
ύλνιν θαζαξήο ζέζεο
Αλαβαιιόκελε θνξνινγία ππνρξέσζε
Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
ύλνιν Τπνρξεώζεσλ
ύλνιν Καζαξήο Θέζεο, Πξνβιέςεσλ θαη
Τπνρξεώζεσλ

69.288,28

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΖΔΩ
Έμνδα δηνίθεζεο
Κέξδε θαη (δεκίεο) από επηκέηξεζε ζηελ εύινγε αμία
Απνηέιεζκα πξν ηόθσλ θαη θόξσλ

184.976,57
-7.000,00
4.399.843,42

187.883,93
0,00
4.403.936,06

-2.907,36
-7.000,00
-4.092,64

Απνηέιεζκα πξν θόξσλ

4.275.336,24

4.279.428,88

-4.092,64

Φόξνη εηζνδήκαηνο
Απνηέιεζκα πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο

457.896,29
3.817.439,95

460.769,42
3.818.659,46

-2.873,13
-1.219,51

ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΖ ΘΔΔΩ
Απνηειέζκαηα πεξηόδνπ
πλνιηθή κεηαβνιή απνηειεζκάησλ πεξηόδνπ
Τπόινηπν απνηειεζκάησλ ηεο 31/12/2015

3.817.439,95
839.312,85
1.180.151,54

3.818.659,46
840.532,36
1.121.093,95

-1.219,51
-1.219,51
59.057,59

ΚΑΣΑΣΑΖ ΥΡΖΜΑΣΟΡΟΩΝ
Απνηέιεζκα πξν θόξσλ
Απνζβέζεηο θαη απνκεηώζ. ελζώκ. θαη άπισλ πάγησλ

4.275.336,24
444.272,78

4.279.428,88
440.180,14

-4.092,64
4.092,64
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6.3. Άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Λοιπά άςλα
ζηοισεία
Αξία κηήζευρ
Υπόινηπν 1.1.2014
Πξνζζήθεο πεξηόδνπ
Μεηώζεηο πεξηόδνπ
Μεηαθνξέο πεξηόδνπ

16.829,00
276,00
-11.021,00
0,00

Τπόλοιπο 31.12.2014

6.084,00

υπεςμένερ αποζβέζειρ και απομειώζειρ
Υπόινηπν 1.1.2014
Απνζβέζεηο πεξηόδνπ
Μεηώζεηο απνζβέζεσλ πεξηόδνπ
Μεηαθνξέο πεξηόδνπ
Τπόλοιπο 31.12.2014

16.555,20
118,76
-11.020,99
0,00
5.652,97

Καθαπή λογιζηική αξία 31.12.2014

431,03

Αμία θηήζεσο
Υπόινηπν 1.1.2015
Πξνζζήθεο πεξηόδνπ
Μεηώζεηο πεξηόδνπ
Μεηαθνξέο πεξηόδνπ
Τπόλοιπο 31.12.2015
υπεςμένερ αποζβέζειρ και απομειώζειρ
Υπόινηπν 1.1.2015
Απνζβέζεηο πεξηόδνπ
Μεηώζεηο απνζβέζεσλ πεξηόδνπ
Μεηαθνξέο πεξηόδνπ

6.084,00
0,00
0,00
0,00
6.084,00
5.652,97
137,16
0,00
0,00

Τπόλοιπο 31.12.2015

5.790,13

Καθαπή λογιζηική αξία 31.12.2015

293,87

7. Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
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7.1 Απνηίκεζε ζην θόζηνο θηήζεσο
7.1.1. πκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο – θνηλνπξαμίεο.
Ζ Δηαηξεία καο έρεη ηηο παξαθάησ ζπκκεηνρέο.

ΔΠΩΝΤΜΗΑ ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΑ / ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΔΓΡΑ

ΠΟΟΣΟ

ΑΞΗΑ
ΚΣΖΔΩ
31.12.2014

ΑΞΗΑ
ΚΣΖΔΩ
31.12.2015

Κ/ΞΗΑ ΓΟΜΟΠΟΡΣ ΑΔ - ΑΡΥΗΜΖΓΖ ΑΣΔ

Αζήλα Διιάδα

50,00%

5.000,00

5.000,00

Κ/Ξ ΓΟΜΟΠΟΡΣ ΑΔ - ΑΡΥΗΜΖΓΖ ΑΣΔ (Αγ.
Νηθόιανο)

Αζήλα Διιάδα

30,00%

3.000,00

3.000,00

Κ/Ξ ΑΡΥΗΜΖΓΖ ΑΣΔ – . ΣΑΚΟΤΜΑΓΚΟ
ΑΣΔ (ΑΦΜ 997703773)

Αζήλα Διιάδα

50,00%

5.000,00

5.000,00

Κ/Ξ ΑΡΥΗΜΖΓΖ ΑΣΔ – . ΣΑΚΟΤΜΑΓΚΟ
ΑΣΔ (ΑΦΜ 997967350)

άκνο Διιάδα

50,00%

5.000,00

5.000,00

Κ/Ξ ΑΡΥΗΜΖΓΖ ΑΣΔ – ΕΗΩΡΖ ΑΔ

Αζήλα Διιάδα

30,00%

300,00

300,00

Κ/Ξ ΑΡΥΗΜΖΓΖ ΑΣΔ – ΟΡΡΑΟΝ ΑΣΔ

Αζήλα Διιάδα

50,00%

0,00

0,00

Κ/Ξ ΛΗΜΔΝΑ ΑΛΩΝ(ΡΟΤΣΖ-ΑΡΥΗΜΖΓΖ
ΑΣΔ)

Αζήλα Διιάδα

30,00%

15.000,00

15.000,00

Κ/Ξ ΑΗΟΛΟ ΑΣΔ - ΑΡΥΗΜΖΓΖ ΑΣΔ

Λάξηζζα Διιάδα

30,00%

300,00

300,00

Κ/Ξ ΔΛΔΡΓΟ ΑΔ – ΑΡΥΗΜΖΓΖ ΑΣΔ
(ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΑ)

Αζήλα Διιάδα

50,00%

0,00

0,00

33.600,00

33.600,00

ΤΝΟΛΑ ΑΠΟ ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΔ (Α)

ΔΡΓΟΜΑΡΗΝ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ

Αζήλα Διιάδα

51,00%

178.500,00

178.500,00

ΑΡΥΗΜΖΓΖ ΑΣΔ & ΗΑ ΔΔ

Αζήλα Διιάδα

99,00%

9.900,00

9.900,00

GIROIL ENTERPRISES LTD

Λεπθσζία Κύπξνο

100,00%

1.500,00

1.500,00

ΤΝΟΛΟ ΛΟΗΠΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ (Β)

189.900,00

189.900,00

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ (Α+Β)

223.500,00

223.500,00

7.1.2. Λνηπά.
Αθνξνύλ δηάθνξεο δνζείζεο εγγπήζεηο θαη αλαιύνληαη:
Εγγφηςη ΔΕΘ
Εγγφηςη ενοικίου
Εγγφηςη για καλή εκτζλεςη

448,00
7.400,00
682,10
8.530,10

7.2. Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη πξνθαηαβνιέο
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7.2.1 Δκπνξηθέο απαηηήζεηο
Οη εκπνξηθέο απαηηήζεηο αλαιύνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα:
Δμποπικέρ απαιηήζειρ

31/12/2015

31/12/2014

Πελάτεσ τρίτοι
Πελάτεσ θυγατρικζσ & ςυγγενείσ

2.815.212,49
132.872,06

2.348.825,24
157.299,86

ύνολο

2.948.084,55

2.506.125,10

7.2.2 Λνηπέο απαηηήζεηο
Οη ινηπέο απαηηήζεηο αλαιύνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα:
Λοιπέρ απαιηήζειρ

31/12/2015

Βραχυπρόθεςμεσ απαιτήςεισ κατά
ςυνδεδεμζνων επιχειρήςεων
Χρεϊςτεσ διάφοροι
Ελληνικό Δημόςιο
Μείον: Πρόβλεψη μη επιςτροφήσ φόρου
Λογ/μοί διαχειρίςεωσ προκ/λων και πιςτϊςεων
Λοιποί μεταβατικοί λ/ςμοί
Προκαταβολζσ δαπανϊν ΧΥ(50)
ύνολο

31/12/2014

2.398.716,12
239.072,94
120.006,91
-45.541,75
5.646,38

1.758.226,74
291.627,73
124.528,53
0,00
4.843,89

0,00

4.222,54

200,00

167.807,59

2.718.100,60

2.351.257,02

7.2.3 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα
Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα αλαιύνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα:
Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα
31.12.2015
Τακείν

31.12.2014

52.238,19

20.084,87

Καηαζέζεηο όςεσο

3.138.999,52

323.975,66

Σύλνιν

3.191.237,71

344.060,53

Σα ππόινηπα ησλ θαηαζέζεσλ όςεσο θαη πξνζεζκίαο ηεο εηαηξείαο θαηά ην ηέινο ηεο
θιεηόκελεο ρξήζεσο είλαη θαηαηεζεηκέλα ζε ειιεληθέο ζπζηεκηθέο ηξάπεδεο

32

8. Λνγαξηαζκνί θαζαξήο ζέζεσο
Σν θαηαβιεκέλν κεηνρηθό θεθάιαην ηεο εηαηξείαο δηαηξείηαη ζε 11.000 θνηλέο κε δηθαίσκα
ςήθνπ κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 100,00 επξώ ε θάζε κία θαη αλέξρεηαη ζε 1.100.000,00 επξώ.
Σν ηαθηηθό απνζεκαηηθό 342.969,65 επξώ ζρεκαηίδεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
44 ηνπ θ.λ. 2190/1920.
Σν αθνξνιόγεην απνζεκαηηθό πνζνύ 5.645.154,56 επξώ ζρεκαηίζηεθε ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ Ν. 4172/2013 ( από κεξίζκαηα ζπγαηξηθήο ησλ ρξήζεσλ 2013 θαη
2014).

9. Πξνβιέςεηο
9.1 Πξόβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνύ ιόγσ απνρσξήζεσο από ηελ ππεξεζία
Ζ ππνρξέσζεο γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο πξνζδηνξίζηεθε κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο
εξγαηηθήο λνκνζεζίαο :
Σχηματιςιείςα πρόβλεψη αποζημίωςησ προςωπικοφ
λόγω εξόδου από την υπηρεςία
Ζωσ 31.12.2013
30.182,06
Σχηματιςμζνη πρόβλεψη
0,00
Χρήςη 2014
30.182,06

Σφνολο 31.12.2014

1.339,97

Χρήςη 2015

31.522,03

Σφνολο 31.12.2015

10. Τπνρξεώζεηο
10.1 Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο
10.1.1 Δκπνξηθέο ππνρξεώζεηο
Οη εκπνξηθέο ππνρξεώζεηο αλαιύνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα:
Δμποπικέρ ςποσπεώζειρ
31/12/2015

31/12/2014

Πξνκεζεπηέο

668.043,68

238.565,33

Υπνρξεώζεηο πξνο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο

181.312,75

1.868.640,00

Δπηηαγέο πιεξσηέεο

141.689,62

86.698,49

ύνολο

991.046,05

2.193.903,82
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10.1.2 Λνηπέο ππνρξεώζεηο
Οη ινηπέο ππνρξεώζεηο αλαιύνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα:
Λοιπέρ ςποσπεώζειρ
31/12/2015
Πξνθαηαβνιέο πειαηώλ
9.000,00
Υπνρξεώζεηο πξνο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο
404.901,99
Απνδνρέο πξνζσπηθνύ πιεξσηέεο
41.221,72
Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
1.750.039,10
ύνολο

2.205.162,81

31/12/2014
509.673,12
139.649,83
50.215,61
1.702.601,92
2.402.140,48

11. Έζνδα θαη έμνδα ζεκαληηθνύ πνζνύ ή ηδηαίηεξεο ζπρλόηεηαο ή ζεκαζίαο
Αθνινπζεί αλάιπζε απηώλ ησλ εζόδσλ θαη εμόδσλ ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο:

Έζοδα
31/12/2015
1.581,00
3.000,00
6.953.855,18
234.208,78
397.635,32

31/12/2014
0,00
59.229,20
3.157.346,52
7.742.082,41
1.439.039,23

Μεπικό ζύνολο ( Α)

7.590.280,28

12.397.697,36

Δλνίθηα θηηξίσλ
Μεπικό ζύνολο ( Β)

6.000,00
6.000,00

6.000,00
6.000,00

44.977,32

0,00

Απνδεκηώζεηο από αζθαιηζηηθή εηαηξεία

120.000,00

270.240,18

Λνηπά έζνδα
Μεπικό ζύνολο ( Γ)

7.119,92
172.097,24

14.235,22
284.475,40

7.768.377,52

12.688.172,76

Πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ
Πσιήζεηο δηαθόξσλ πιηθώλ
Πσιήζεηο πξντόλησλ
Πσιήζεηο πξντόλησλ Υπνθ/ηνο
Έζνδα από παξνρή ππεξεζηώλ & κίζζσζε κερ/ησλ

Σπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απνηίκεζεο

Γενικό ζύνολο ( Α+Β+Γ )
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Έξοδα
Ακνηβέο & Έμνδα πξνζσπηθνύ
Ακνηβέο & έμνδα ηξίησλ
Δπηζθεπέο & ζπληεξήζεηο
Λνηπέο παξνρέο ηξίησλ
Φόξνη-Τέιε
Έμνδα κεηαθνξώλ
Γηάθνξα έμνδα
Απνκείσζε ελζώκαησλ παγίσλ
Έμνδα ζπκκεηνρώλ
Απνζβέζεηο
Φξεσζηηθνί ηόθνη & ζπλαθή έμνδα
Πξόβιεςε απνδ/ζε πξνζσπηθνύ
Μεξηθό ζύλνιν ( Α)
Εεκίεο από εθπνίεζε παγίσλ
Κέξδε από εθπνίεζε παγίσλ
Μεξηθό ζύλνιν ( Β)
Λνηπά έμνδα
Πξόβιεςε επηζηξνθήο θόξνπ
Μεξηθό ζύλνιν ( Γ)
Γενικό ζύνολο ( Α+Β + Γ )

31/12/2015

31/12/2014

848.374,81
1.905.521,90
198.666,43
678.652,36
31.002,78
210.114,79
171.701,65
7.000,00
68.171,99
437.272,78
124.700,76
1.339,97
4.682.520,22

848.013,03
9.674.788,97
101.630,57
706.661,78
33.095,93
163.102,28
142.358,56
11.000,00
37.771,17
323.870,86
88.530,19
0,00
12.130.823,34

624,88
0,00
624,88

26.677,08
-233,33
26.443,75

2.879,79
45.541,75
48.421,54

131.322,93
0,00

49.046,42

157.766,68

4.731.566,64

12.288.590,02

131.322,93

Σα ιεηηνπξγηθά έμνδα ( κεξηθό ζύλνιν Α) θαηαλέκνληαη:

Ζξοδα διοίκηςησ
Χρεωςτικοί τόκοι & ςυναφή ζξοδα
Ηημίεσ από επιμζτρηςη ςτην εφλογη αξία
Ζξοδα ςυμμετοχϊν
Ζξοδα παραγωγήσ -Κόςτοσ πωλήςεων

31/12/2015
184.976,57
124.700,76
7.000,00
68.171,99
4.297.670,90

31/12/2014
278.908,06
88.530,19
11.000,00
37.771,17
11.714.613,92

4.682.520,22

12.130.823,34
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12. Πξνηεηλόκελε δηάζεζε θεξδώλ
Σν δηνηθεηηθό ζπκβνύιην πξνηείλεη πξνο έγθξηζε ζηελ πξνζερή ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ησλ
κεηόρσλ ηε δηάζεζε ησλ θαζαξώλ κεηά από θόξνπο θεξδώλ σο αθνινύζσο:
31/12/2015
3.817.439,95
176.533,18

Κέξδε ρξήζεσο
Πιένλ : Τπόινηπν θεξδσλ πξνεγ. Υξήζεσλ
Μείον : Αφορολόγητο αποθεματικό - ενδοομιλικά
μερίςματα αρθρ.48 Ν.4172/2013
Τπόινηπν
Πξνηαζε γηα δηάζεζε θεξδώλ :
Σαθηηθό απνζεκαηηθό
Ακνηβέο Γ..
Μεξίζκαηα ζην πξνζσπηθό.
Τπόινηπν θεξδώλ εηο λέν
ύλνιν

2.813.821,59
1.180.151,54
23.697,02
33.000,00
17.000,00
1.106.454,52
1.180.151,54

13. Καηαβιεζέληα κεξίζκαηα ζηελ πεξίνδν
ηελ θιεηόκελε πεξίνδν δελ θαηαβιήζεθαλ κεξίζκαηα από θέξδε ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεσο
2014.

14. Λνγηζηηθόο ρεηξηζκόο δεκηώλ πεξηόδνπ
Ζ θιεηόκελε ρξήζε παξνπζίαζε θεξδνθόξν απνηέιεζκα.

15. Αλαβαιιόκελνη θόξνη
Ζ εηαηξεία έρεη επηιέμεη ηελ θαηαρώξηζε αλαβαιιόκελσλ θόξσλ. Ο ινγαξηαζκόο παξνπζίαζε
ηελ αθόινπζε θίλεζε εληόο ηεο ρξήζεσο 2015:

Αναβαλλόμενοι θόποι

Τπόλοιπο
2014

Υπεώζειρ
2015

Πιζηώζειρ
2015

Τπόλοιπο
2015

Μεηαβολέρ ζηα
αποηελέζμαηα
Έζοδα

Έξοδα

Μεηαβολέρ ζηην
καθαπή θέζη
Αύξηζη

Μείυζη

Απαιηήζειρ
Πξνβιέςεηο παξνρώλ
πξνζσπηθνύ

8.752,80

388,59

0,00

9.141,39

388,59

0,00

0,00

0,00

ύνολο

8.752,80

388,59

0,00

9.141,39

388,59

0,00

0,00

0,00

22.245,21

2.873,13

0,00

19.372,08

2.873,13

0,00

0,00

0,00

22.245,21

2.873,13

0,00

19.372,08

2.873,13

0,00

0,00

0,00

-13.492,41

3.261,72

0,00

-10.230,69

3.261,72

0,00

0,00

0,00

Τποσπεώζειρ
Απνηίκεζε - απνζβέζεηο
παγίσλ ζηνηρείσλ
ύνολο
Καθαπό ποζό
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Αλάιπζε θόξνπ εηζνδήκαηνο ρξήζεο :
Φόροσ ειςοδήματοσ
Ζκπτωςη προκ/λησ φόρου ειςοδήματοσ προηγ. χρήςεωσ
Αναβαλλόμενοσ φόροσ ζςοδο

-461.742,72
584,71
3.261,72
-457.896,29

16. Καηεγνξίεο θαη ακνηβέο πξνζσπηθνύ
Ο κέζνο όξνο ησλ απαζρνινύκελσλ αλά θαηεγνξία αλέξρεηαη ζε άηνκα:

Γηνηθεηηθό πξνζσπηθό
Δξγαηνηερληθό πξνζσπηθό
ύνολο

31/12/2015
12
11
23

31/12/2014
7
17
24

Ζ εηαηξεία ζε ζρέζε κε ην απαζρνινύκελν πξνζσπηθό επηβαξύλζεθε κε ηα εμήο πνζά:
31/12/2015
630.056,68
196.955,26
4.421,67
16.941,20

31/12/2014
580.522,92
178.486,54
19.854,91
69.148,66

848.374,81

848.013,03

375.798,39
97.785,16
3.850,00

366.616,05
101.633,08
14.655,13

Λνηπέο παξνρέο

254.258,29
99.170,10
571,67
0,00
16.941,20

208.011,87
76.853,46
5.199,78
5.895,00
69.148,66

ύνολο

848.374,81

848.013,03

Μηζζνί θαη εκεξνκίζζηα
Κνηλσληθέο επηβαξύλζεηο
Απνδεκηώζεηο απόιπζεο από ηελ ππεξεζία
Λνηπέο παξνρέο

ύνολο
Αλαιπηηθόηεξα :
Γιοικηηικού (ςπαλληλικού) πποζυπικού:
Μηζζνί
Κνηλσληθέο επηβαξύλζεηο θαη βνεζήκαηα
Απνδεκηώζεηο απόιπζεο από ηελ ππεξεζία
Δπγαηοηεσνικού πποζυπικού:
Ζκεξνκίζζηα
Κνηλσληθέο επηβαξύλζεηο θαη βνεζήκαηα
Απνδεκηώζεηο απόιπζεο από ηελ ππεξεζία
Μηζζνδνζία Δξύκαλζνο( από ινγ. 36)

17. Αλάιπζε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ αλά θαηεγνξίεο δξαζηεξηόηεηαο θαη γεσγξαθηθέο
πεξηνρέο
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Ο θύθινο εξγαζηώλ αλαιύεηαη σο εμήο:
31/12/2015

31/12/2014

ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ
Γεκνζίνπ απηνηειώο

5.180.924,07

3.157.346,52

Τπεξγνιαβίεο δεκνζίσλ έξγσλ

1.349.463,11

0,00

0,00

244.100,00

Ηδησηηθά έξγα

412.000,00

0,00

Μίζζσζε εμνπιηζκνύ

193.322,58

144.838,71

Λνηπά

151.822,74

144.964,32

Παξνρή ππεξεζηώλ πξνο ην Γεκόζην

ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ

0,00

Μίζζσζε εμνπιηζκνύ

55.490,00

900.161,60

Λνηπά

13.049,00

64.203,80

ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑΣΟ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ

0,00

Πσιήζεηο εηνίκσλ (ηερληθά έξγα)
ΤΝΟΛΟ

234.208,78

7.742.082,41

7.590.280,28

12.397.697,36

18. Πξνθαηαβνιέο θαη πηζηώζεηο ζε κέιε δηνηθεηηθώλ, δηαρεηξηζηηθώλ θαη
επνπηηθώλ νξγάλσλ
Γελ ππάξρνπλ ηέηνηα θνλδύιηα.

19. πκκεηνρέο ζε εηαηξείεο κε απεξηόξηζηε επζύλε ησλ εηαίξσλ
Ζ εηαηξεία ζπκκεηέρεη σο νκόξξπζκνο εηαίξνο ζηελ παξαθάησ εηαηξεία:
Δπσλπκία
ΑΡΥΗΜΖΓΖ ΚΑΗ ΗΑ ΔΔ :

Ννκηθή
κνξθή
Δηεξόξξπζκε

Έδξα
Λ. Κύκεο 155 Ν.
Ζξάθιεην Αηηηθήο 141
22

Αμία
Πνζνζηό
θηήζεσο πκκεηνρήο
9.900,00

99%

20. ηνηρεία ηεο εηαηξείαο πνπ θαηαξηίδεη ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ηνπ ηειηθνύ ζπλόινπ επηρεηξήζεσλ, κέξνο ηνπ νπνίνπ απνηειεί ε
εηαηξεία σο ζπγαηξηθή
Ζ εηαηξεία είλαη ε κεηξηθή επηρεηξήζεσλ όκσο, δελ θαηαξηίδνληαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο δηόηη δελ πιεξνύληαη ηα ππό ηνπ λόκνπ θαζνξηδόκελα όξηα .

21. Σόπνο ζηνλ νπνίν δηαηίζεληαη νη ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
Γελ ζπληξέρεη πεξίπησζε.
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22. Ακνηβέο ζε κέιε δηνηθεηηθώλ δηαρεηξηζηηθώλ θαη επνπηηθώλ νξγάλσλ
Ζ Δηαηξεία επηβαξύλζεθε κε ηα θαησηέξσ πνζά:

Κοινυνικέρ
επιβαπύνζειρ

Γεζμεύζειρ για
παποσέρ μεηά
ηην έξοδο από
ηην ςπηπεζία

181.937,50

0,00

0,00

23.479,02

5.764,10

0,00

205.416,52

5.764,10

0,00

Αμοιβέρ

Ακνηβέο κειώλ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ γηα παξνρή ππεξεζηώλ
Ακνηβέο κηζζνδνζίαο κειώλ ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ
ύνολο

23. πλαιιαγέο κε ζπλδεκέλα κέξε
Ζ εηαηξεία έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ηηο θαησηέξσ ζπλαιιαγέο κε ζπλδεκέλα κέξε θαη ζην ηέινο
ηεο ρξήζεσο έρεη ηα θαησηέξσ ππόινηπα απαηηήζεσλ ή ππνρξεώζεσλ από θαη πξνο ζπλδεκέλα
κέξε:
31/12/2015
υπεςηικέρ πυλήζειρ
Πσιήζεηο αγαζώλ
Πσιήζεηο ππεξεζηώλ
Δθκίζζσζε εμνπιηζκνύ
Λνηπά έζνδα
Δλνίθηα
υπεςηικέρ αγοπέρ
Αγνξέο παγίσλ
Δθκίζζσζε εμνπιηζκνύ
Παποσέρ ππορ ηη Γιοίκηζη
Μηζζνί θαη άιιεο βξαρππξόζεζκεο εξγαζηαθέο παξνρέο
Λνηπέο ακνηβέο θαη παξνρέο
Τπόλοιπα απαιηήζευν ηέλοςρ σπήζευρ
Απαηηήζεηο από πσιήζεηο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ
Λνηπέο απαηηήζεηο
Τπόλοιπα ςποσπεώζευν ηέλοςρ σπήζευρ
Υπνρξεώζεηο από αγνξέο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ
Λνηπέο ππνρξεώζεηο
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31/12/2014

13.049,00
133.418,03
55.490,00
6.404,71
1.200,00
209.561,74

57.707,60
83.136,94
900.161,60
68.323,58
1.200,00
1.110.529,72

175,00
114.504,00

1.694.000,00
0,00

114.679,00

1.694.000,00

29.243,12
181.937,50
211.180,62

35.594,41
126.000,00
161.594,41

132.872,06
2.398.716,12
2.531.588,18

157.299,86
1.758.226,74
1.915.526,60

181.312,75
404.901,99
586.214,74

1.868.640,00
139.649,83
2.008.289,83

24. Γηαθαλνληζκνί (ζπκθσλίεο) πνπ δελ εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκό κε
ζεκαληηθέο ζεηηθέο ή αξλεηηθέο επηπηώζεηο επί ηεο εηαηξείαο
Γελ πθίζηαληαη ηέηνηνη δηαθαλνληζκνί.

25. Υξεκαηννηθνλνκηθέο δεζκεύζεηο, εγγπήζεηο, θαη ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο πνπ
δελ εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκό
α) Υξεκαηννηθνλνκηθέο δεζκεύζεηο
Γελ ππάξρνπλ
β) Δγγπήζεηο
Ζ Δηαηξεία έρεη ρνξεγήζεη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνο δηάθνξνπο ηξίηνπο, αλάιπζε ησλ
νπνίσλ παξαηίζεηαη ζηνλ αθόινπζν πίλαθα:
31/12/2015

31/12/2014

Καιήο εθηέιεζεο έξγνπ
Λνηπέο εγγπήζεηο ζε ηξίηνπο

2.367.314,98
694.874,97

3.994.282,53
876.398,66

ύνολο

3.062.189,95

4.870.681,19

γ) Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο
Ζ εηαηξεία έρεη ππαρζεί ζε έιεγρν Οξθσηώλ Διεγθηώλ Λνγηζηώλ πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65Α ηνπ λ. 4174/2013 γηα ηελ ρξήζε 2015. Ο έιεγρνο απηόο βξίζθεηαη ζε
εμέιημε θαη ε έθζεζε θνξνινγηθήο ζπκκόξθσζεο πξνβιέπεηαη λα ρνξεγεζεί κεηά ηε δεκνζίεπζε
ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ρξήζεσο 2015. Αλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ θνξνινγηθνύ ειέγρνπ
πξνθύςνπλ πξόζζεηεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο, εθηηκνύκε όηη απηέο δελ ζα έρνπλ νπζηώδε
επίδξαζε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Γηα ηε ρξήζε 2014, είρε ππαρζεί επίζεο ζηνλ
πξνβιεπόκελν θνξνινγηθό έιεγρν από Οξθσηνύο Διεγθηέο Λνγηζηέο θαη ε ζρεηηθή έθζεζε
θνξνινγηθήο ζπκκόξθσζεο έρεη ππνβιεζεί εκπξόζεζκα ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο. Ζ εηαηξεία έρεη
ειεγρζεί θνξνινγηθά κέρξη ηε ρξήζε 2008 θαη ηαθηνπνηήζεθε θνξνινγηθά κε ηελ πεξαίσζε ηνπ Ν.
3888/2010 γηα ηε ρξήζε 2009. Παξακέλνπλ θνξνινγηθά, αλέιεγθηεο νη ρξήζεηο 2010 κέρξη θαη
2013 γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη δηελεξγεζεί πξόβιεςε, κε δεδνκέλν όηη ε εηαηξεία ζηελ ρξήζε 2012 θαη
ζηελ πξνεγνύκελε ρξήζε 2011 έρεη θνξνινγηθέο δεκίεο.
Δθηηκνύκε όηη ,γηα ηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο 2010 κέρξη θαη 2013, από ελδερόκελν
θνξνινγηθό έιεγρν, δελ ζα πξνθύςνπλ πξόζζεηνη θόξνη θαη πξνζαπμήζεηο ή αλ ππάξμνπλ δελ ζα
έρνπλ νπζηώδε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο.
Γελ ππάξρνπλ δηθαζηηθέο ππνζέζεηο πνπ λα εκπιέθεηαη ε εηαηξεία.
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26. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ
Γελ ζπλέβεζαλ ηέηνηα γεγνλόηα.

27. Πξώηε εθαξκνγή
ηελ πξώηε εθαξκνγή ησλ ΔΛΠ δελ έγηλε ρξήζε ησλ πξνβιεπόκελσλ απαιιαγώλ ησλ
παξαγξάθσλ 3, 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Ν.4308/2014
Ο αθόινπζνο πίλαθαο παξνπζηάδεη ζπλνπηηθά ηελ επίδξαζε ησλ εγγξαθώλ πξνζαξκνγήο επί
ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ γηα ηελ 1.1.2014 θαη ηελ 31.12.2014, νη νπνίεο εθαξκόζζεθαλ επί ησλ
θαηαζηαηηθώλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο, πξνθεηκέλνπ απηέο λα πξνζαξκνζηνύλ ζηα
Δ.Λ.Π.:
ςμθυνία καθαπήρ θέζευρ καηά ηην ππώηη εθαπμογή

31/12/2014

31/12/2013

Σύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ Δ.Γ.Λ.Σ.
Γηαγξαθή εμόδσλ ηδξύζεσο θαη πξώηεο εγθαηαζηάζεσο
Φξήζε εύινγεο αμίαο σο ηεθκαξηνύ θόζηνπο γηα ηα επελδπηηθά αθίλεηα.
Γηαγξαθή απνζβέζεσλ επελδπηηθνύ αθηλήηνπ
Καηαρώξηζε αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθήο ππνρξεώζεσο

4.381.805,90
0,00
82.804,95
2.907,36
-16.682,41

4.467.293,30
0,00
90.614,95
0,00
-17.525,54

ύνολο ιδίυν κεθαλαίυν Δ.Λ.Π.

4.450.835,80

4.540.382,71

Ν. Ζξάθιεην, 26 επηεκβξίνπ 2016
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
& ΓΗΔΤΘ. ΤΜΒΟΤΛΟ

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ
ΑΓΣ ΑΒ 649812

Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ

ΠΑΤΛΟ ΥΡΗΣΟΦΗΛΟ
ΑΓΣ ΑΖ 042242
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Ο ΛΟΓΗΣΖ

ΑΝΑΣΑΑ ΑΠΟΣΟΛΟ
ΑΓΣ ΑΚ 650875
ΑΡ.ΑΓ.ΟΔΔ 48912 Α' ΣΑΞΖ

