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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
Προς τους Μετόχους ‘‘ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Ανώνυμη Τεχνική Εταιρία  .’’ 

 
 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

 

Γνώμη με επιφύλαξη  

 
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ‘‘ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Ανώνυμη 

Τεχνική Εταιρία ’’, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2018, τις καταστάσεις 

αποτελεσμάτων και μεταβολών καθαρής θέσης χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το 

σχετικό προσάρτημα. 
 
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο 

της έκθεσής μας “Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη”, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας ‘‘ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ 

Ανώνυμη Τεχνική Εταιρία ’’ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη 

χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει  
 
Βάση για γνώμη με επιφύλαξη  

 
Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας για τις χρήσεις 2017 και 

2018 δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές. Ως εκ τούτου  τα φορολογικά αποτελέσματα των 

χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων 

φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν  καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο για τις 

ανέλεγκτες χρήσεις και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από 

τον έλεγχό μας δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για την εκτίμηση του ύψους της 

πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.  
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν 

ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται 

περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα 

με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων 

Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις 

δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε 

εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας 

και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε 

αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για γνώμη με επιφύλαξη. 
 
Ευθύνες της διοίκησης επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

 

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

καταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει,  όπως και για εκείνες τις δικλίδες 

εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη 

είτε σε λάθος. 

 

Κατά την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την 

αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου 

συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση 

της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να 

ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική 

επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες. 
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Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
 
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη 
είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη 
διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται 
σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα 
ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και 
θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα 
επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις.  
 
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, 
ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του 
ελέγχου. Επίσης: 
 
· Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές 
διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι 
επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού 
ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, 
καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς 
διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 

 
· Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό 

ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί 
της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. 

 
· Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το 

εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.  
 
· Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσεως από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της 

συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν 
υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν 
ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν 
συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να 
επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή 
εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα 
συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της 
έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η 
Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

 
· Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο 
που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 
 

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του 
ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών 
ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 
 
 
Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 
 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του 
Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2  (μέρος Β) του 
Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι: 
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α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με 
τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής 
αντιστοιχεί  με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31.12.2018. 

 
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την εταιρεία ‘‘ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Ανώνυμη 

Τεχνική Εταιρία ’’ και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση 
Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

 
 

Αθήνα, 3  Ιουλίου  2019 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
 
 

 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΣΥΛΕΟΥΝΗΣ 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 14831         . 

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές A.E. 
Μέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11 257 Αθήνα 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 

 

 
 

 



Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 
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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

Της ‘‘ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Ανώνυμη Τεχνική Εταιρία  Α.Τ.Ε. 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ 

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  

ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της 

χρήσης 01.01 – 31.12.2018 της Εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω 

επεξηγήσεις. 

 

1. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρείας 

Για τις ανάγκες πληροφόρησης για την εξέλιξη των εργασιών της Εταιρείας, 

παραθέτουμε  τον κατωτέρω πίνακα . 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

     

  
31.12.2018 

 

31.12.2017 

 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

Κύκλος εργασιών 

 

3.469.214,51  

 

653.908,25  

 

430,54% 

Κόστος πωλήσεων 

 

-2.488.108,56  

 

-489.922,36  

 

407,86% 

Μικτό Αποτέλεσμα 

 

981.105,95    163.985,89  

 

498,29% 

       Λοιπά συνήθη έσοδα 

 

5.400,00  

 

5.400,00  

 

0,00% 

       Έξοδα διάθεσης 

 

0,00  

 

0,00  

  Έξοδα διοίκησης 

 

-621.446,12  

 

-767.058,77  

 

-18,98% 

Λοιπά έξοδα και ζημιές 

 

-180.371,70  

 

-81.088,73  

 

122,44% 

Κέρδη  & ζημίες (+/-) από διάθεση μη κυκλοφορούντων 

στοιχείων 

 

-525,05  

 

299,99  

 

-275,02% 

Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων 

 

15.125,43  

 

38.286,68  

  Αποτελέσματα από Κοινοπραξίες 

 

-37.030,78  

 

-33.811,24  

  Λοιπά έσοδα και κέρδη 

 

14.469,37  

 

10.422,04  

 

38,83% 

Αποτέλεσμα προ φόρων και τόκων 

 

176.727,10  

 

-663.564,14  

 

-126,63% 

       Πιστωτικοί τόκοι 

 

27,88  

 

12,42  

 

124,48% 

Χρεωστικοί τόκοι 

 

-50.701,24  

 

-29.228,58  

 

73,46% 

Αποτέλεσμα προ φόρων 

 

126.053,74  

 

-692.780,30  

 

-118,20% 

       Φόροι εισοδήματος 

 

156,36  

 

-3.812,59  

 

-104,10% 

       Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 

 

126.210,10  

 

-696.592,89  

 

-118,12% 
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Πληροφοριακά αναφέρουμε :  

v Κύκλος εργασιών από συμμετοχή σε κοινοπραξίες   222.551,96 € 

Τα αποτελέσματα από τις συμμετοχές αναλύονται : 

  Έσοδα από συμμετοχή σε κοινοπραξίες  
 

6.234,46  

Έσοδα από συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις  
 

8.890,97  

Σύνολο 
 

15.125,43  

   
Έξοδα (ζημιές) από συμμετοχή σε κοινοπραξίες  

 
30.284,04  

Έξοδα (ζημιές) από συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις  6.746,74  

Σύνολο 
 

37.030,78  

Τελικό αποτέλεσμα - ζημία (Έσοδα - Έξοδα) 
 

-

21.905,35  

 

 

2. Το επιχειρηματικό μοντέλο. 

Η εταιρεία είναι κατασκευαστική και έχει αναλάβει πολλά λιμενικά και τεχνικά έργα, 

στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό. Στο εσωτερικό αναλαμβάνει κυρίως δημόσια 

έργα (λιμενικά , οδοποιίας κ.λπ.). 

 

3. Δομή εταιρικής διακυβέρνησης. 

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και 

συνέρχεται συνήθως μια φορά το χρόνο σύμφωνα με το καταστατικό (Τακτική Γενική 

Συνέλευση όπως απαιτεί η εμπορική νομοθεσία) για την έγκριση των οικονομικών 

καταστάσεων, εκλογή ελεγκτών, λοιπά θέματα και κάθε τετραετία για ανάδειξη νέου 

Διοικητικού Συμβουλίου. Συνέρχεται επίσης, κατά περίπτωση, όταν παραστεί ανάγκη. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι, από 30.03.2017, τριμελές και συνεδριάζει όταν  

επαγγελματικά και εταιρικά θέματα το απαιτούν. 

 

4. Οικονομική θέση της Εταιρείας  

Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31.12.2018 κρίνεται 

ικανοποιητική και θεωρούμε ότι ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του 

ισολογισμού  της κλειόμενης χρήσεως. 

Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31.12.2018 ανέρχονται στο ποσό των  5.195.285,18 ευρώ 

έναντι 5.446.075,08 ευρώ  της προηγούμενης χρήσεως. 

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της Εταιρείας για τις χρήσεις 2018 και 2017  
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ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΕΤΙΑΣ 

  
       

  

1. Διαρθρώσεως Ενεργητικού 

      
  

Σχέση   Κλειόμενη   Προηγούμενη 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     
 

5.121.249,02 
 

4.071.961,26 

Σύνολο Ενεργητικού 
   

8.044.489,18 
 

7.500.283,57 

Ποσοστό         
 

63,66% 
 

54,29% 

          
   

  

Σύνολο ενσώματων παγίων 
    

2.688.355,94 
 

3.198.644,03 

Σύνολο Ενεργητικού 
    

8.044.489,18 
 

7.500.283,57 

Ποσοστό 
     

33,42% 
 

42,65% 

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό 

και πάγιο ενεργητικό. 

  
       

  

2. Διαρθρώσεως Παθητικού 

      
  

Καθαρή θέση 

  

  5.195.285,18   5.446.075,08 

Σύνολο Υποχρεώσεων 
 

2.849.204,00 
 

2.054.208,49 

Ποσοστό 
 

182,34% 
 

265,12% 

Ο παραπάνω δείκτης  δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας. 

  
       

  

3. Δανειακή εξάρτηση της Εταιρείας 

     
  

Σύνολο Υποχρεώσεων 

  

  2.849.204,00   2.054.208,49 

Σύνολο παθητικού 
 

8.044.489,18 
 

7.500.283,57 

Ποσοστό   35,42%   27,39% 

  

  

   
  

Καθαρή θέση 
 

5.195.285,18 
 

5.446.075,08 

Σύνολο παθητικού 
 

8.044.489,18 
 

7.500.283,57 

Ποσοστό 
 

64,58% 
 

72,61% 

Οι παραπάνω δείκτες  δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας 

  
       

  

4. Χρηματοδοτήσεως Ακινητοποιήσεων 

    

  

Καθαρή θέση 
    

5.195.285,18 
 

5.446.075,08 

Σύνολο ενσώματων παγίων 
    

2.688.355,94 
 

3.198.644,03 

Ποσοστό 
     

193,25% 
 

170,26% 

  
       

  

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από 

τα Ίδια Κεφάλαια. 

  

       

  

5. Χρηματοδοτήσεως Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 

  
  

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       5.121.249,02   4.071.961,26 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
   

2.803.257,59 
 

2.021.208,27 

Ποσοστό  ( βαθμός ρευστότητας) 
   

182,69% 
 

201,46% 

Ο δείκτης αυτός  δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού. 
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Κεφάλαιο Κινήσεως ( Κυκλοφορούν - βραχ.υποχρεώσεις) 
 

2.317.991,43 
 

2.050.752,99 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 
 

5.121.249,02 
 

4.071.961,26 

Ποσοστό  
     

45,26% 
 

50,36% 

  
   

 

   

  

Κεφάλαιο Κινήσεως ( Κυκλοφορούντα-  Υποχρεώσεις.) 
 

2.272.045,02 
 

2.017.752,77 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
 

5.121.249,02 
 

4.071.961,26 

Ποσοστό 
    

44,37% 
 

49,55% 

  
      

  

Οι αριθμοδείκτες αυτοί απεικονίζουν σε ποσοστό το τμήμα του Κυκλοφορούντος ενεργητικού 

το οποίο χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και 

υποχρεώσεων). 

  
       

  

6. Κυκλοφορίας κεφαλαίου 

      
  

Πωλήσεις Αποθεμάτων & Υπηρεσιών 

  

  3.469.214,51   653.908,25 

Καθαρή θέση 
 

5.195.285,18 
 

5.446.075,08 

Ποσοστό       0,67   0,12 

  
       

  

7. Αποδοτικότητας πωλήσεων 

     
  

Μικτά Αποτελέσματα       981.105,95   163.985,89 

Πωλήσεις Αποθεμάτων & Υπηρεσιών 
   

3.469.214,51 
 

653.908,25 

Ποσοστό 
     

28,28% 
 

25,08% 

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των 

πωλήσεων της εταιρείας. 

  
 

  

  

   

  

Αποτέλεσμα προ φόρων και τόκων 
 

176.727,10 
 

-663.564,14 

Πωλήσεις Αποθεμάτων & Υπηρεσιών 
 

3.469.214,51 
 

653.908,25 

Ποσοστό 
   

5,09% 
 

-101,48% 

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των 

εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων. 

  
 

      
   

  

Καθαρά Αποτελέσματα προ Φόρων 
    

126.053,74 
 

-692.780,30 

Σύνολο εσόδων 
    

3.504.237,19 
 

708.329,38 

Ποσοστό 
     

3,60% 
 

-97,80% 

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα 

συνολικά της έσοδα 

  
       

  

8. Αποδοτικότητας των Ιδίων Κεφαλαίων 

    
  

Καθαρά Αποτελέσματα προ Φόρων 

  

  126.053,74   -692.780,30 

Καθαρή θέση 
 

5.195.285,18 
 

5.446.075,08 

Ποσοστό 
   

2,43% 
 

-12,72% 

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας. 
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5. Προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας, κίνδυνοι 

Η προσπάθειές μας επικεντρώνονται στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή 

μας στην αγορά τόσο των δημοσίων όσο και των ιδιωτικών τεχνικών έργων – 

κατασκευών στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό. 

Υπό τις σημερινές συνθήκες της χαμηλής ορατότητας για το μέλλον, δεν μπορούν να 

υπάρξουν αξιόπιστες και αντικειμενικές προβλέψεις.  

Οι κίνδυνοι που προδιαγράφονται για το μέλλον έχουν να κάνουν περισσότερο με 

την υπάρχουσα γενική κατάσταση της Ελληνικής οικονομίας η οποία έχει σαν 

αποτέλεσμα τόσο τη μείωση των δημοσίων έργων όσο και τη δυσκολία 

αποπληρωμής των ήδη εκτελεσθέντων και, λιγότερο με κινδύνους που προέρχονται 

από δικές μας ενέργειες ή παραλείψεις. Η μειωμένη ρευστότητα, λόγω των 

καθυστερήσεων στην αποπληρωμή εκτελεσθέντων έργων, τόσο προς εμάς όσο και 

προς τις Κοινοπραξίες που συμμετέχουμε, προκαλεί προβλήματα τα οποία έχουν 

αντίκτυπο στην επιχειρηματικότητα της Εταιρείας. 

Η εν γένει οικονομική κατάσταση της χώρας έχει περιορίσει σημαντικά την 

προκήρυξη και ανάθεση νέων έργων. 

Με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι σήμερα, εκτιμούμε ότι οι κίνδυνοι της αγοράς και οι 

επιχειρηματικοί κίνδυνοι για τη σχεδιασθείσα στρατηγική και  ανάπτυξη της Εταιρείας 

είναι σχετικά μικροί. 

Οι αναλήψεις ιδιωτικών έργων γίνονται κατόπιν ελέγχου της φερεγγυότητας του 

πελάτη. Παράλληλα η εταιρεία παρακολουθεί σε συνεχή βάση την παλαιότητα των 

απαιτήσεών της και προβαίνει σε ανάλογες ενέργειες. 

Η Εταιρεία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας μέσω προσεκτικής 

παρακολούθησης των προγραμματισμένων πληρωμών και εισπράξεων από την 

καθημερινή της δραστηριότητα και καθώς δεν υπάρχει τραπεζικός δανεισμός ο 

κίνδυνος ρευστότητας είναι μικρός.  

Το μεγαλύτερο μέρος των απαιτήσεων και το σύνολο των υποχρεώσεων της 

Εταιρείας είναι σε ευρώ και επομένως δεν εκτίθεται σε σημαντικό συναλλαγματικό 

κίνδυνο. 

Η Εταιρεία, εμφανίζει σημαντική συγκέντρωση πελατών και ως εκ τούτου  υφίσταται 

σημαντικός πιστωτικός κίνδυνος 

Ο κίνδυνος από μεταβολές τιμών αγορών είναι περιορισμένος γιατί στις προσφορές 

για ανάληψη έργων που συμμετέχουμε συνεκτιμάται και αυτός ο κίνδυνος. 

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη εφοδιαστική αλυσίδα διότι αυτή εξαρτάται από τον τόπο 

εκτέλεσης του έργου. Κάθε φορά που αναλαμβάνουμε ένα έργο, παίρνουμε 
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προσφορές για τα είδη που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου και 

κλείνουμε συμφωνία με το μειοδότη.     

 

6. Εργασιακά θέματα 

Η Διοίκηση της εταιρείας διατηρεί άριστες σχέσεις με το ανθρώπινο δυναμικό της 

φροντίζοντας να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις της και απαιτώντας την ίδια 

συνέπεια και από τους εργαζόμενους. Η εταιρεία συμπεριφέρεται στο προσωπικό με 

σεβασμό και αξιοπρέπεια. Τα προαναφερόμενα αποτελούν τα θεμέλια πάνω στα 

οποία έχει κτισθεί η σχέση μας και δεν υπάρχουν εργασιακά προβλήματα. 

Αναγνωρίζουμε ότι η επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων και η διατήρηση της 

ανάπτυξής μας, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το ανθρώπινο δυναμικό μας. Δίνουμε 

ιδιαίτερη βαρύτητα στο να διατηρούμε τις θέσεις εργασίας, να επιλέγουμε ακέραιους 

εργαζόμενους, να παρακολουθούμε τον βαθμό ικανοποίησης των εργαζομένων, να 

τους αξιολογούμε σωστά και αντικειμενικά, να φροντίζουμε για την υγεία και την 

ασφάλεια τους κατά την εργασία τους. 

 

7. Θέματα περιβάλλοντος 

Η εταιρεία μας είναι κατά βάση εταιρεία κατασκευών  με συνέπεια η επιβάρυνση του 

περιβάλλοντος από τη λειτουργία της να είναι ασήμαντη. Παρόλα αυτά, 

προσπαθούμε με διάφορες δράσεις,  να είμαστε φιλικοί προς το περιβάλλον, να μην 

σπαταλούμε φυσικούς πόρους και να περιορίσουμε το περιβαλλοντικό μας 

αποτύπωμα αποδεικνύοντας την δέσμευσή μας στην βιώσιμη ανάπτυξη με διαφάνεια 

και υπευθυνότητα. Ενδεικτικά αναφέρουμε σαν  «πράσινες» δράσεις τις παρακάτω 

ενέργειες : ανακύκλωση (χαρτί, πλαστικό), καλή συντήρηση των μεταφορικών μας 

μέσων και των μηχανημάτων εν γένει και δράσεις ευαισθητοποίησης του 

προσωπικού μας 

 

8.        Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης 
 
Η Εταιρεία δεν δραστηριοποιείται στον τομέα έρευνας. 

 

9         Διαθέσιμο συνάλλαγμα 
Τα περιουσιακά στοιχεία σε συνάλλαγμα της εταιρεία μας αφορούν : 

  Ποσά 
  $ USA ΕΥΡΩ 

Καταθέσεις όψεως  18,68 15,38 

Πελάτης εξωτερικού 428.214,65 371.366,51 

Μετοχές εισηγμένες σε  Χ. Α. εξωτερικού 21,20 11,70 
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10.    Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα 

Η Εταιρεία μας συμμετέχει στις παρακάτω Κοινοπραξίες και λοιπές εταιρείες : 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ / 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΞΙΑ 

ΚΤΗΣΕΩΣ 
31.12.2017 

ΑΞΙΑ 
ΚΤΗΣΕΩΣ 
31.12.2018 

ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΑΝΑΛΟΓΙΑ 
ΜΑΣ ΕΠΙ 
ΚΥΚΛΟΥ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ

ΑΤΑ ΠΡΟ 
ΦΟΡΩΝ 

(Κέρδη + / 
Ζημίες -) 

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΜΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΠΡΟ 

ΦΟΡΩΝ 

Κέρδη Ζημίες 

Κ/ΞΙΑ ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ ΑΕ - ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ 
ΑΤΕ 

50,00% 5.000,00  5.000,00            

Κ/Ξ ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ ΑΕ - ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ 
ΑΤΕ (Αγ. Νικόλαος) 

30,00% 3.000,00  3.000,00            

Κ/Ξ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΤΕ – Σ. 
ΤΣΑΚΟΥΜΑΓΚΟΣ ΑΤΕ (ΑΦΜ 
997703773) 

50,00% 5.000,00  5.000,00  0,00  0,00  -3.316,54    -1.658,27  

Κ/Ξ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΤΕ – Σ. 
ΤΣΑΚΟΥΜΑΓΚΟΣ ΑΤΕ (ΑΦΜ  
997967350) 

50,00% 5.000,00  5.000,00            

Κ/Ξ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΤΕ – ΖΙΩΡΗΣ ΑΕ ( 
ΑΦΜ: 997703785) 

30,00% 0,00  0,00  19.638,93  5.891,68      -595,16  

Κ/Ξ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΤΕ –  ΟΡΡΑΟΝ  ΑΤΕ  
ΑΦΜ 997703540 

50,00% 0,00  0,00  0,00  0,00  -54.699,63    -27.349,82  

Κ/Ξ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΩΝ(ΡΟΥΤΣΗΣ-
ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΤΕ) 

30,00% 15.000,00  15.000,00            

Κ/Ξ ΕΛΕΡΓΟ ΑΕ – ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΤΕ  
(ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ) 

50,00% 0,00  0,00  55.353,07  27.676,53  -1.260,64    -680,79  

Κ/Ξ DEVELOPMENT-ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΤΕ-
ΑΦΜ 997127833 

50,00% 0,00  5.000,00  394.435,84  197.217,92  13.994,73  6.234,46    

ΣΥΝΟΛΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ (Α)   33.000,00  38.000,00  469.427,84  230.786,13  -45.282,08  6.234,46  -30.284,04  

                  

ΕΡΓΟΜΑΡΙΝ  ΝΑΥΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ  51,00% 178.500,00  178.500,00  0,00  0,00  -13.228,91  0,00  -6.746,74  

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΤΕ & ΣΙΑ ΕΕ 99,00% 9.900,00  9.900,00  19.638,75  19.442,36  9.402,02  8.890,97    

GIROIL ENTERPRISES LTD 100,00% 1.500,00  1.500,00            

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Β)   189.900,00  189.900,00  19.638,75  19.442,36  -3.826,89  8.890,97  -6.746,74  

                  

ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β)   222.900,00  227.900,00  489.066,59  250.228,49  -49.108,97  15.125,43  -37.030,78  

 

Για τις συμμετοχές μας σε Κοινοπραξίες συμπληρωματικά αναφέρουμε τα εξής:  

Εκτιμούμε ότι, λόγω του ότι στις συμμετοχές σε Κοινοπραξίες δεν έχουν επενδυθεί 

σημαντικά ποσά και επειδή ο κύριος όγκος των απαιτήσεών μας από αυτές 

προέρχεται από το Ελληνικό Δημόσιο δεν υπάρχει κίνδυνος μη ρευστοποίησης  

μεγάλου μέρους των απαιτήσεων.  Από την άλλη τα ταμειακά μας διαθέσιμα είναι σε 

τράπεζες με μεγάλη πιστοληπτική ικανότητα. 

 
11.       Ακίνητα της εταιρίας 

 

Εταιρεία κατέχει το παρακάτω ακίνητο ( οριζόντια ιδιοκτησία ) 
 

Α/Α Τοποθεσία και περιγραφή ακινήτου 
Αναπόσβεστη 

αξία 

Εύλογη 

αξία 

Εμπράγματα 

βάρη 

1 
Οικόπεδο Λ. Κύμης 155 Δήμου Ν. Ηρακλείου 
Αττικής   

27.317,35  61.000,00  

Ελεύθερο 
βαρών. 

1α 
Κτίσμα επί του παραπάνω ακινήτου κύριοι 
χώροι 

21.906,10  
76.000,00  

1β Θέση στάθμευσης 624,80  

  Σύνολο 49.848,25  137.000,00  
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Η εύλογη αξία είναι η αξία με την οποία το ακίνητο αποτυπώνεται στις 

χρηματοοικονομικές μας καταστάσεις και προσδιορίσθηκε από Πιστοποιημένο 

Εκτιμητή. 

 

Η εταιρεία μας κατέχει νόμιμους τίτλους κυριότητας για τα πιο πάνω ακίνητα. Οι αξίες 

με τις οποίες τα ακίνητα εμφανίζονται στα βιβλία είναι, σύμφωνα με εκτιμήσεις 

αρμοδίων της εταιρείας μας, μικρότερες από τις αντίστοιχες τρέχουσες αξίες κατά την 

ημερομηνία του Ισολογισμού. 

 
12.      Υποκαταστήματα Εταιρείας -  Έργα σε εξέλιξη την 31.12.2018 

Η Εταιρεία μας την 31.12.2018  έχει υποκατάστημα στην Κύπρο.  

Από το 2013 άρχισε τη λειτουργία του υποκατάστημά μας στην Κύπρο το οποίο  

εξάγει αυτοτελώς λογιστικό αποτέλεσμα και τα λογιστικά δεδομένα του οποίου  

ενσωματώνονται στα λογιστικά δεδομένα της Έδρας από την 31.12.2013.  

Την 31.12.2018 το μόνο  έργο σε εξέλιξη ήταν στην Γκάνα. 

  

13.       Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης     

μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης. 

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί  κανένα άλλο 

γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την 

πορεία της εταιρίας.  

Τελειώνοντας, θέλουμε να σας δηλώσουμε ότι είμαστε πρόθυμοι, πέραν των 

πληροφοριών που περιέχονται στο προσάρτημα που σας έχει διανεμηθεί, να σας 

παράσχουμε οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ζητήσετε και να σας 

παρακαλέσουμε να εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2018 και να μας 

απαλλάξετε από κάθε ευθύνη για τη γενόμενη διαχείριση στη χρήση αυτή. 

 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 

 

 

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2018 
 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημείωση 31.12.2018 31.12.2017 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       

  Ενσώματα πάγια       

  

 

Ακίνητα 6.1 15.377,67  16.682,96  

  

 

Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 2.439.707,46  2.930.730,17  

  

 

Λοιπός εξοπλισμός 6.1 96.270,81  114.230,90  

  

 

Επενδύσεις σε ακίνητα 6.2 137.000,00  137.000,00  

  Σύνολο   2.688.355,94  3.198.644,03  

  Άυλα πάγια στοιχεία       

  

 

Λοιπά άυλα 6.3 587,35  381,41  

  Σύνολο   587,35  381,41  

  Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία       

  

 

Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 7.1.1  227.900,00  222.900,00  

  

 

Λοιπά 7.1.2. 6.396,87  6.396,87  

  Σύνολο   234.296,87  229.296,87  

    

 

      

  Σύνολο μη κυκλοφορούντων   2.923.240,16  3.428.322,31  

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       

  Αποθέματα       

  

 

Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα   0,00  135.546,15  

  

 

Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά   0,00  0,00  

  

 

Προκαταβολές για αποθέματα   0,00  0,00  

  Σύνολο   0,00  135.546,15  

  Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές       

  

 

Εμπορικές απαιτήσεις 7.2.1. 2.941.250,41  1.885.739,86  

  

 

Λοιπές απαιτήσεις 7.2.2. 1.576.535,17  1.832.935,84  

  

 

Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία   11,70  11,70  

  

 

Προπληρωμένα έξοδα 7.2.3. 14.702,02  32.982,70  

  

 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 7.2.4. 588.749,72  184.745,01  

  Σύνολο   5.121.249,02  3.936.415,11  

    

 

      

  Σύνολο κυκλοφορούντων   5.121.249,02  4.071.961,26  

    

 

      

  Σύνολο ενεργητικού   8.044.489,18  7.500.283,57  
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ Σημείωση 31.12.2018 31.12.2017 

Καθαρή θέση       

  Καταβλημένα κεφάλαια       

  

 

Κεφάλαιο 8 1.100.000,00  1.100.000,00  

  Σύνολο   1.100.000,00  1.100.000,00  

  Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο       

  

 

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 8 366.666,67  366.666,67  

  

 

Αφορολόγητα αποθεματικά 8 4.068.154,56  4.445.154,56  

  

 

Αποτελέσματα εις νέο 8 -339.536,05  -465.746,15  

  Σύνολο   4.095.285,18  4.346.075,08  

            

Σύνολο καθαρής θέσης   5.195.285,18  5.446.075,08  

  

 

        

Προβλέψεις       

  

 

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 9 29.922,10  16.819,55  

  

 
Σύνολο   29.922,10  16.819,55  

Υποχρεώσεις       

  Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις       

  

 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 

    

  

 

Αναβαλλόμενοι φόροι 15. 16.024,31  16.180,67  

  

 
Σύνολο   16.024,31  16.180,67  

  

 
        

  Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις       

  

 

Βραχυπρόθεσμα Τραπεζικά Δάνεια   101.389,45  24,85  

  

 

Εμπορικές υποχρεώσεις 10.1.1. 1.140.677,33  629.462,14  

  

 

Φόρος εισοδήματος   0,00  1.800,67  

  

 

Λοιποί φόροι και τέλη   54.243,23  29.493,45  

  

 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης   34.321,56  1.059,53  

  

 

Λοιπές υποχρεώσεις 10.1.2. 1.472.626,02  1.359.367,63  

  

 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα   0,00  0,00  

  

 

Έσοδα επόμενων χρήσεων   0,00  0,00  

  

 
Σύνολο   2.803.257,59  2.021.208,27  

  

 

        

  

 
Σύνολο υποχρεώσεων   2.819.281,90  2.037.388,94  

  

 
        

  

 
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων   8.044.489,18  7.500.283,57  
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 

  Σημ. 

01.01. - 

31.12.2018 

01.01. - 

31.12.2017 

        

Κύκλος εργασιών 11 3.469.214,51  653.908,25  

Κόστος πωλήσεων 11 -2.488.108,56  -489.922,36  

Μικτό Αποτέλεσμα   981.105,95  163.985,89  

        

Λοιπά συνήθη έσοδα 11 5.400,00  5.400,00  

        

Έξοδα διάθεσης 

 

0,00  0,00  

Έξοδα διοίκησης 11 -621.446,12  -767.058,77  

Λοιπά έξοδα και ζημιές 11 -180.371,70  -81.088,73  

Κέρδη  & ζημίες (+/-) από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων 11 -525,05  299,99  

Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων   15.125,43  38.286,68  

Αποτελέσματα από Κοινοπραξίες   -37.030,78  -33.811,24  

Λοιπά έσοδα και κέρδη 11 14.469,37  10.422,04  

Αποτέλεσμα προ φόρων και τόκων   176.727,10  -663.564,14  

        

Πιστωτικοί τόκοι   27,88  12,42  

Χρεωστικοί τόκοι   -50.701,24  -29.228,58  

Αποτέλεσμα προ φόρων   126.053,74  -692.780,30  

        

Φόροι εισοδήματος  15 156,36  -3.812,59  

        

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους   126.210,10  -696.592,89  
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ 
 

  Σημ. Κεφάλαιο 

Αποθεματικά νόμων 

& κατ/κού 

Αφορολόγητα 

αποθεματικά 

Υπόλοιπο 

Αποτελεσμάτων 

Εις Νέο 

Συνολικά ίδια 

κεφάλαια 

              

Υπόλοιπα 1/1/2017   1.100.000,00  366.666,67  4.445.154,56  273.846,74  6.185.667,97  

              

Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο           0,00  

Εσωτερικές μεταφορές (Τακτικό αποθεματικό)     0,00    0,00  0,00  

Κεφαλαιοποίηση Αποθεματικού 

 

0,00          

Διανομές στους φορείς (Μερίσματα)           0,00  

Διανομές σε μέλη του Δ.Σ. (αμοιβές)         -30.000,00  -30.000,00  

Διανομές στο προσωπικό         -13.000,00  -13.000,00  

Αποτελέσματα περιόδου         -696.592,89  -696.592,89  

Συνολική μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων περιόδου    0,00  0,00  0,00  -739.592,89  -739.592,89  

              

Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2017   1.100.000,00  366.666,67  4.445.154,56  -465.746,15  5.446.075,08  

              

Υπόλοιπα 1/1/2018   1.100.000,00  366.666,67  4.445.154,56  -465.746,15  5.446.075,08  

              

Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο           0,00  

Εσωτερικές μεταφορές (Τακτικό αποθεματικό)     0,00    0,00  0,00  

Κεφαλαιοποίηση Αποθεματικού 

 

0,00          

Διανομές στους φορείς (Μερίσματα)  8, 13     -377.000,00  0,00  -377.000,00  

Διανομές στους φορείς (Μείωση Μ.Κ.) 

 

0,00        0,00  

Αποτελέσματα περιόδου         126.210,10  126.210,10  

Συνολική μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων περιόδου    0,00  0,00  -377.000,00  126.210,10  -250.789,90  

              

Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2018   1.100.000,00  366.666,67  4.068.154,56  -339.536,05  5.195.285,18  
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Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης 
Δεκεμβρίου 2018 

(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 και 30 του Ν.4308/2014) 

 
 
1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία 

α) Επωνυμία: ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ   ΑΝΩΝΥΜΗ  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  . 

β) Νομικός τύπος: Ανώνυμη εταιρεία. 

γ) Περίοδος αναφοράς: 01.01.2018 - 31.12.2018 

δ)  Διεύθυνση της έδρας:  Λεωφ.  Κύμης 155, 141 22 Ηράκλειο Αττικής. 

ε) Αρ.Μ.Α.Ε. 55957 / 01ΑΤ / Β / 04 / 13 

      ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 005560701000. 

στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη 

για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  

ζ) Η εταιρεία  ανήκει στην κατηγορία μικρή οντότητα καθόσον στις χρήσεις βέβαια 2015, 2016 

και 2017 είναι κάτω από τα όρια που θέτει ο νόμος (παρ. 5 του άρθρου 2 του ν.4308/14) 

για ένταξη στην μεσαία κατηγορία.  

η)  Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη 

συμφωνία με τον νόμο 4308/2014. 

θ) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το 

λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.  

ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

2. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Εταιρείας ως 
συνεχιζόμενης δραστηριότητας 

Η Εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε 

κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

  

3. Λογιστικές αρχές και μέθοδοι 
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση κρίσης και την διενέργεια 

εκτιμήσεων από την διοίκηση, τα οποία επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών, τα 

αναγνωριζόμενα ποσά των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και 

γνωστοποιήσεων. Αυτές οι εκτιμήσεις και παραδοχές βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος 

και σε λοιπούς παράγοντες που θεωρείται ότι είναι εύλογα για τις περιστάσεις. Τα πραγματικά 

γεγονότα όμως, μπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές 

παραδοχές επανεκτιμούνται σε συνεχή βάση.   

Οι λογιστικές εκτιμήσεις γίνονται κυρίως για τον υπολογισμό των αποσβέσεων των  παγίων, 

τις συμμετοχές, την απομείωση των απαιτήσεων, τις προβλέψεις και την εκτίμηση της εύλογης αξίας 

εφόσον επιλέγεται η εφαρμογή της. 
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3.1. Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές και μέθοδοι 

Η εταιρεία για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εφαρμόζει τις 

ακόλουθες λογιστικές αρχές και μεθόδους, στα πλαίσια της βασικής αρχής του δουλευμένου.  

3.1.1. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

3.1.1.1  Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

α) Αρχική καταχώριση 

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το 

οποίο περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην παρούσα κατάσταση 

ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση.  

Ειδικότερα το κόστος των ιδιοπαραγόμενων παγίων, περιλαμβάνει το κόστος πρώτων υλών, 

αναλώσιμων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται άμεσα με τα εν λόγω στοιχεία. 

Επιπλέον περιλαμβάνει μια εύλογη αναλογία σταθερών και μεταβλητών εξόδων που σχετίζονται 

έμμεσα με το ιδιοπαραγόμενο στοιχείο, στο βαθμό που τα ποσά αυτά αναφέρονται στην περίοδο 

παραγωγής.. 

 

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται στο 

αποσβέσιμο κόστος (αρχικό κόστος κτήσεως, πλέον κάθε μεταγενέστερη δαπάνη που πληροί τον 

ορισμό του περιουσιακού στοιχείου, μείον σωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες απομειώσεως). 

Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην 

ωφέλιμη ζωή τους, η οποία εκτιμήθηκε ως ακολούθως: 

Ø Κτίρια και τεχνικά έργα: 25 έτη. 

Ø Εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων 10 έτη 

Ø Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 10 έτη. 

Ø Μεταφορικά μέσα επιβατικά 6 έτη. 

Ø Μεταφορικά μέσα φορτηγά κ.λπ. 10 έτη. 

Ø Έπιπλα και εξοπλισμός γραφείων 10 έτη. 

Ζημία απομειώσεως καταχωρίζεται όταν εκτιμάται ότι η λογιστική αξία του στοιχείου έχει 

υπερβεί την ανακτήσιμη αξία του. 

Οι λογιστικές αξίες των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ελέγχονται για 

απομείωση όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστικές αξίες τους είναι μεγαλύτερες από τις 

ανακτήσιμες. Στην περίπτωση αυτή υπολογίζεται η ανακτήσιμη αξία των πάγιων περιουσιακών 

στοιχείων και αν οι λογιστικές αξίες υπερβαίνουν την εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία, η σχετική 

διαφορά καταχωρίζεται ως ζημία απομείωσης στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Το ανακτήσιμο 
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ποσό των περιουσιακών στοιχείων είναι το μεγαλύτερο μεταξύ της εύλογης αξίας (μείον τα 

απαιτούμενα για την πώληση έξοδα) και της αξίας χρήσεως αυτών.  

γ) Διαγραφή 

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία διαγράφονται κατά την πώλησή τους ή αν η Εταιρεία δεν 

αναμένει μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρησιμοποίησή τους ή την πώλησή τους.  

3.1.1.2  Επενδυτικά Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

α) Αρχική καταχώριση 

Τα επενδυτικά ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος 

κτήσεως, το οποίο περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην 

παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση.  

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση 

Τα επενδυτικά ακίνητα αποτιμούνται στην εύλογη αξία τους, η οποία εκτιμάται από 

επαγγελματίες εκτιμητές και επανεκτιμάται τουλάχιστον ανά διετία και σε κάθε περίπτωση όταν οι 

συνθήκες της αγοράς υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία του στοιχείου διαφέρει σημαντικά από την 

εύλογη αξία του. Διαφορές από την αποτίμηση των επενδυτικών ακινήτων στην εύλογη αξία τους 

καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζημιές στα αποτελέσματα της περιόδου που προκύπτουν. Τα 

επενδυτικά ακίνητα που αποτιμούνται στην εύλογη αξία τους και δεν υπόκεινται σε απόσβεση. 

Η εύλογη αξία των επενδυτικών ακινήτων προσδιορίστηκε από πιστοποιημένο ανεξάρτητο 

επαγγελματία εκτιμητή. Ως αξία κτήσεως των επενδυτικών ακινήτων λήφθηκε η εύλογη αξία κατά 

την 21.09.2016 και κατόπιν με βάση τις μεταβολές του δείκτη τιμών της ΤτΕ για κατοικίες περιοχής 

Αθηνών, παλαιότητας άνω των 5 ετών από 31.12.2013 έως σήμερα έγινε αναγωγή από τον 

εκτιμητή για 31.12.2013, 31.12.2014 και 31.12.2015 

γ) Διαγραφή 

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία διαγράφονται κατά την πώλησή τους ή αν η Εταιρεία δεν 

αναμένει μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρησιμοποίησή τους ή την πώλησή τους 

 

3.1.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία  

Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν λογισμικά προγράμματα.  

Η αξία των λογισμικών προγραμμάτων περιλαμβάνει το κόστος αγοράς λογισμικών 

προγραμμάτων καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί προκειμένου αυτά να τεθούν σε 

καθεστώς λειτουργίας, μειωμένη κατά το ποσό των σωρευμένων αποσβέσεων και τυχόν 

απομειώσεων της αξίας τους. Σημαντικές μεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται στα 

λογισμικά προγράμματα όταν προσαυξάνουν την απόδοση τους πέραν των αρχικών 

προδιαγραφών.  

Η απόσβεση των λογισμικών προγραμμάτων λογίζεται βάσει της σταθερής μεθόδου 

αποσβέσεως σε 5 έτη.  

Η απόσβεση όλων των ανωτέρω στοιχείων περιλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 



Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

της χρήσεως 01.01.2018 έως 31.12.2018 

ποσά σε ευρώ 

21 

 

 

3.1.3. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

3.1.3.1. Συμμετοχές 

Οι συμμετοχές παρακολουθούνται στο κόστος κτήσεως υποκείμενες σε έλεγχο απομειώσεως 

της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ή γεγονότα που υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία τους 

ενδέχεται να μην είναι ανακτήσιμη. Ζημίες απομειώσεως καταχωρίζονται όταν η λογιστική αξία των 

συμμετοχών υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία τους. Ως ανακτήσιμη αξία θεωρείται η αξία χρήσεως 

που είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών χρηματοροών από την συμμετοχή, στην 

επόμενη πενταετία και της υπολειμματικής της αξίας στο τέλος της πενταετίας. 

3.1.3.2. Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

α) Αρχική καταχώριση 

Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, 

δηλαδή στο κόστος που απαιτήθηκε για την απόκτηση τους. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει το 

σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων (ή ταμειακών ισοδύναμων) ή την εύλογη αξία άλλου 

ανταλλάγματος που διατέθηκε για την απόκτηση, πλέον δαπάνες αγοράς. 

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

αποτιμούνται στο κόστος κτήσεώς τους (ονομαστικά ποσά) μείον τυχόν ζημίες απομειώσεως, εκτός 

από τα έντοκα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία, όταν τα ποσά, ο χρόνος λήξεώς 

τους ή το επιτόκιο είναι σημαντικά, αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του 

πραγματικού επιτοκίου (ή με τη σταθερή μέθοδο).   

Ζημία απομειώσεως προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι μεγαλύτερη από το 

ποσό που η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό. 

Το ποσό που η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό 

στοιχείο είναι το μεγαλύτερο από: 

Ø Την παρούσα αξία του ποσού που εκτιμάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό στοιχείο, 

υπολογιζόμενη με τη χρήση του αρχικού πραγματικού επιτοκίου. 

Ø Την εύλογη αξία του στοιχείου, μειωμένη με το απαιτούμενο κόστος πωλήσεως. 

Οι ζημίες απομειώσεως καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και αναστρέφονται 

ως κέρδη σε αυτή, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν πάψουν να υφίστανται. Αναστροφή 

γίνεται μέχρι της αξίας που θα είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε καταχωριστεί ζημία απομειώσεως.  

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα αποτιμούνται με την ισοτιμία 

του ξένου νομίσματος κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι σχετικές συναλλαγματικές διαφορές 

καταχωρίζονται στα αποτελέσματα.  

γ) Διαγραφή 
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Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται όταν και μόνον όταν εκπνεύσουν 

τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμιακών ροών του στοιχείου ή μεταβιβαστούν ουσιαστικά όλοι οι 

κίνδυνοι και τα οφέλη που προκύπτουν από την κυριότητα του στοιχείου αυτού. 

3.1.4. Φόροι εισοδήματος 

3.1.4.1. Τρέχων φόρος 

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος περιλαμβάνει: 

Ø Τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει με βάση τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας 

φορολογικής νομοθεσίας. 

Ø Τον φόρο εισοδήματος και τις προσαυξήσεις που προκύπτουν από τον φορολογικό 

έλεγχο.  

Η Εταιρεία, για τις διαφορές φορολογικού ελέγχου ανέλεγκτων χρήσεων, σχηματίζει 

σχετική πρόβλεψη, όταν εκτιμά ότι από ενδεχόμενο φορολογικό έλεγχο, θα προκύψουν 

πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις και θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές 

καταστάσεις της εταιρείας. Όταν βεβαιώνονται από τις φορολογικές αρχές πρόσθετοι 

φόροι και προσαυξήσεις και γίνονται αποδεκτές από την Εταιρεία μεταφέρονται σε 

μείωση της σχηματισμένης προβλέψεως. Τυχόν διαφορά καταχωρίζεται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων χρήσεως. 

 

3.1.4.2. Αναβαλλόμενοι φόροι 

Αναβαλλόμενοι φόροι προκύπτουν όταν υπάρχουν προσωρινές (αναστρέψιμες) διαφορές 

μεταξύ λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσεως στοιχείων του ισολογισμού.  

Η εταιρεία έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων. Ειδικότερα η Εταιρεία 

καταχωρίζει: 

Ø Όλες τις αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις για όλες τις φορολογητέες 

προσωρινές διαφορές, εκτός εάν η υποχρέωση προκύπτει από την αρχική καταχώριση 

υπεραξίας ή την αρχική καταχώριση περιουσιακού στοιχείου ή υποχρεώσεως σε 

συναλλαγή που δεν αφορά συνένωση επιχειρήσεων και κατά το χρόνο της συναλλαγής 

δεν επηρεάζεται ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογητέο αποτέλεσμα. 

Ø Τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις μόνο στο βαθμό που είναι σφόδρα πιθανό 

και τεκμηριωμένο ότι θα υπάρχουν φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων οι 

εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές μπορούν να χρησιμοποιηθούν, με εξαίρεση την 

περίπτωση που η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση προκύπτει από την αρχική 

καταχώριση περιουσιακού στοιχείου ή υποχρεώσεως σε μια συναλλαγή που δεν αφορά 

συνένωση επιχειρήσεων και κατά το χρόνο της συναλλαγής δεν επηρεάζεται ούτε το 

λογιστικό ούτε το φορολογητέο αποτέλεσμα. 

Χρεωστικά και πιστωτικά υπόλοιπα των αναβαλλόμενων φόρων υπόκεινται σε συμψηφισμό 

και τα αντίστοιχα καθαρά ποσά παρουσιάζονται στον ισολογισμό και στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων. 

3.1.5. Αποθέματα 
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α) Αρχική καταχώριση 

Τα αποθέματα καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο περιλαμβάνει κάθε 

δαπάνη που απαιτείται για να έλθει κάθε στοιχείο των αποθεμάτων στην παρούσα κατάσταση ή 

θέση ή επιδιωκόμενη χρήση.  

Ειδικότερα το κόστος των ιδιοπαραγόμενων αποθεμάτων, περιλαμβάνει το κόστος πρώτων 

υλών, αναλώσιμων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται άμεσα με τα εν λόγω στοιχεία. 

Επιπλέον περιλαμβάνει μια εύλογη αναλογία σταθερών και μεταβλητών εξόδων που σχετίζονται 

έμμεσα με το ιδιοπαραγόμενο στοιχείο, στο βαθμό που τα ποσά αυτά αναφέρονται στην περίοδο 

παραγωγής. Η εταιρεία δεν έχει ιδιοπαραγόμενα αποθέματα μακράς περιόδου παραγωγής ή 

ωριμάνσεως. 

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα αποθέματα  αποτιμούνται στην κατ' είδος 

χαμηλότερη τιμή μεταξύ του κόστους κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Το 

κόστος κτήσεως προσδιορίζεται με τη μέθοδο της σειράς εξαντλήσεως (F.I.F.O.).. 

Δεν έχουμε χρηματιστηριακά εμπορεύματα και βιολογικά περιουσιακά στοιχεία. 

3.1.6. Προκαταβολές και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Οι προκαταβολές δαπανών καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως (καταβαλλόμενα 

ποσά) και  αποτιμούνται μεταγενέστερα στο αρχικό κόστος κτήσεως, μείον τα χρησιμοποιηθέντα 

ποσά βάσει της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομειώσεως. Η απομείωση των 

προκαταβολών δαπανών αναφέρεται στην περίπτωση στην οποία ο λήπτης του σχετικού ποσού 

δεν είναι σε θέση ούτε να εκπληρώσει την δέσμευση που ανέλαβε ούτε να επιστρέψει το υπόλοιπο 

του ποσού. 

Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος 

κτήσεως και αποτιμούνται μεταγενέστερα στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και 

ανακτήσιμης αξίας, δηλαδή του ποσού που αναμένεται να ληφθεί. 

3.1.7. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, τόσο κατά την αρχική καταχώριση, όσο και 

μεταγενέστερα, αποτιμούνται στα ονομαστικά ποσά τους, εκτός από τις μακροπρόθεσμης λήξεως, 

οι οποίες αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Οι 

χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα αποτιμούνται με την ισοτιμία 

του ξένου νομίσματος κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι σχετικές συναλλαγματικές διαφορές 

καταχωρίζονται στα αποτελέσματα. 

β) Διαγραφή 

Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική δέσμευση 

εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την δημιούργησε 

δεν υφίσταται πλέον.  

 
3.1.8. Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 
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α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση 

Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται 

μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. 

Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά το διακανονισμό των μη 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία 

προκύπτουν.  

β) Διαγραφή 

Μια μη χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική 

δέσμευση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την 

δημιούργησε δεν υφίσταται πλέον.  

 
3.1.9. Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό 

που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους, εκτός αν η αποτίμηση στην παρούσα αξία 

του ποσού που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους έχει σημαντική επίδραση στα 

ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Ειδικότερα, οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, 

που προκύπτουν σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, κατά την ημερομηνία του 

ισολογισμού. 

 
3.1.11. Έσοδα και έξοδα 

Η εταιρεία καταχωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται δουλευμένα.  

Ειδικότερα: 

Ø Τα έσοδα από πώληση αγαθών καταχωρίζονται εντός της περιόδου στην οποία 

καθίστανται δουλευμένα και εφόσον πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

ü Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται 

με την κυριότητά τους. 

ü Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή. 

ü Τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα και 

θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα. 

Ø Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών και κατασκευαστικά συμβόλαια καταχωρίζονται με τη 

μέθοδο του ποσοστού ολοκληρώσεως. 

Ø Τα έσοδα που προέρχονται από τη χρήση περιουσιακών στοιχείων της οντότητας από 

τρίτους καταχωρίζονται ως εξής: 

ü Τα μερίσματα ή παρόμοιας φύσεως εισόδημα από τη συμμετοχή στην καθαρή θέση 

άλλων οντοτήτων όταν εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει τη 

διανομή τους. 

ü Τα δικαιώματα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων. 
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3.1.12. Στοιχεία της καθαρής θέσεως 

Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στα 

ονομαστικά ποσά, που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί. 

3.1.13. Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

Τα στοιχεία αυτά αφορούν ενδεχόμενα δικαιώματα και δεσμεύσεις αντίστοιχα, τα οποία 

προκύπτουν από γεγονότα του παρελθόντος και η ύπαρξή τους θα επιβεβαιωθεί μόνο από το αν 

συμβούν ή δεν συμβούν ένα ή περισσότερα αβέβαια μελλοντικά γεγονότα, τα οποία δεν είναι 

πλήρως υπό τον έλεγχο της Εταιρείας. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται στις σημειώσεις των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

3.1.14. Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού 

Οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του 

ισολογισμού, προσαρμόζονται, εάν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι διορθωτικά γεγονότα μετά την 

ημερομηνία αυτή επιβάλλουν προσαρμογές της αξίας τους. Οι προσαρμογές αυτές γίνονται για 

τέτοια γεγονότα, ως την ημερομηνία εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό 

Συμβούλιο. Τα μη διορθωτικά, μετά την ημερομηνία του ισολογισμού γεγονότα, γνωστοποιούνται 

εφόσον είναι σημαντικά, στις σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.   

 

3.1.15. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές 

Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική εμπειρία 

και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων αναμενόμενων μελλοντικών γεγονότων που, 

υπό τις παρούσες συνθήκες, αναμένεται να πραγματοποιηθούν. 

 

3.2. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων, μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων και 

διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων 

3.2.1. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων 

Οι μεταβολές λογιστικών αρχών και μεθόδων, καταχωρίζονται με αναδρομική 

επαναδιατύπωση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων όλων των περιόδων που 

δημοσιοποιούνται μαζί με τις καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου, ώστε τα παρουσιαζόμενα 

κονδύλια να είναι συγκρίσιμα. 

Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας μεταβολής. 

3.2.2 Μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων 

Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων καταχωρίζονται στην περίοδο, στην οποία 

διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους, κατά 

περίπτωση. Οι μεταβολές αυτές δεν καταχωρίζονται αναδρομικά. 

Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας μεταβολής. 

3.2.3. Διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων 

Οι διορθώσεις σφαλμάτων καταχωρίζονται με την αναδρομική διόρθωση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με τις 

καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου.  
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Στην παρούσα περίοδο 2018 δεν εντοπίστηκε σφάλμα προηγούμενης περιόδου. 

 

 

4. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόμου προκειμένου να επιτευχθεί εύλογη 

παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η εταιρεία παρεκκλίνει από την εφαρμογή μιας διατάξεως 

του νόμου για να εκπληρώσει την υποχρέωση της εύλογης παρουσιάσεως των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, γνωστοποιεί και αιτιολογεί επαρκώς την παρέκκλιση αυτή.  

Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως. 

 

 

5. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρεώσεως με περισσότερα από 

ένα κονδύλια του ισολογισμού 

Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζεται με περισσότερα από ένα 

κονδύλια του ισολογισμού. 
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6. Πληροφορίες σχετικά με ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 

6.1. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Πίνακας μεταβολών ενσώματων πάγιων στοιχείων ιδιοχρησιμοποιούμενων 

 

ΑΚΙΝΗΤΑ 

Μηχανολογικός 

εξοπλισμός 

ΛΟΙΠΟΣ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

  Γήπεδα 

Κτίρια 

(Εγκαταστάσεις 

σε ακίνητα 

τρίτων) 

Σύνολο 
Μέσα 

μεταφοράς 

Έπιπλα & 

λοιπός 

εξοπλισμός 

Σύνολο 

Αξία κτήσεως              0,00  

Υπόλοιπο 1.1.2017 0,00  39.980,10  39.980,10  4.868.315,19  151.387,55  161.804,84  313.192,39  

Προσθήκες περιόδου 0,00  0,00  0,00  595.012,30    15.557,69  15.557,69  

Μειώσεις περιόδου 0,00  0,00  0,00  0,00  -500,00  0,00  -500,00  

Υπόλοιπο 31.12.2017 0,00  39.980,10  39.980,10  5.463.327,49  150.887,55  177.362,53  328.250,08  

Σωρευμένες αποσβέσεις 

και απομειώσεις 
              

Υπόλοιπο 1.1.2017 0,00  21.991,85  21.991,85  2.080.850,92  97.389,40  93.099,06  190.488,46  

Αποσβέσεις περιόδου 0,00  1.305,29  1.305,29  451.746,40  10.642,45  13.388,26  24.030,71  

Μειώσεις αποσβέσεων 
περιόδου 

0,00  0,00  0,00  0,00  -499,99  0,00  -499,99  

Υπόλοιπο 31.12.2017 0,00  23.297,14  23.297,14  2.532.597,32  107.531,86  106.487,32  214.019,18  

Καθαρή λογιστική αξία 

31.12.2017 
0,00  16.682,96  16.682,96  2.930.730,17  43.355,69  70.875,21  114.230,90  

Αξία κτήσεως              0,00  

Υπόλοιπο 1.1.2018 0,00  39.980,10  39.980,10  5.463.327,49  150.887,55  177.362,53  328.250,08  

Προσθήκες περιόδου 0,00  0,00  0,00  7.890,86    6.958,34  6.958,34  

Μειώσεις περιόδου 0,00  0,00  0,00  0,00  -1.000,00  0,00  -1.000,00  

Υπόλοιπο 31.12.2018 0,00  39.980,10  39.980,10  5.471.218,35  149.887,55  184.320,87  334.208,42  

Σωρευμένες αποσβέσεις 

και απομειώσεις 
              

Υπόλοιπο 1.1.2018 0,00  23.297,14  23.297,14  2.532.597,32  107.531,86  106.487,32  214.019,18  

Αποσβέσεις περιόδου 0,00  1.305,29  1.305,29  498.913,57  10.642,45  13.700,93  24.343,38  

Μειώσεις αποσβέσεων 
περιόδου 

0,00  0,00  0,00  0,00  -424,95  0,00  -424,95  

Υπόλοιπο 31.12.2018 0,00  24.602,43  24.602,43  3.031.510,89  117.749,36  120.188,25  237.937,61  

Καθαρή λογιστική αξία 

31.12.2018 
0,00  15.377,67  15.377,67  2.439.707,46  32.138,19  64.132,62  96.270,81  

 

 

Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα αφορούν εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων.  
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6.2. Επενδυτικά ακίνητα 

(Αποτίμηση στην εύλογη αξία) 

Πίνακας μεταβολών 

επενδυτικών ακινήτων 

2018 2017 

Γήπεδα Κτίρια  Σύνολο Γήπεδα Κτίρια  Σύνολο 

Υπόλοιπο ενάρξεως 61.000,00  76.000,00  137.000,00  61.000,00  76.000,00  137.000,00  

Διαφορές αποτιμήσεως στα 

αποτελέσματα 
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Μεταφορές περιόδου 0,00    0,00  0,00    0,00  

Υπόλοιπο λήξεως 61.000,00  76.000,00  137.000,00  61.000,00  76.000,00  137.000,00  

 

Η εύλογη αξία των επενδυτικών ακινήτων προσδιορίστηκε από πιστοποιημένο ανεξάρτητο 

επαγγελματία εκτιμητή. Η λογιστική αξία των στοιχείων αυτών την 31.12.2018 που θα 

καταχωριζόταν στον ισολογισμό, εάν τα εν λόγω στοιχεία δεν είχαν αποτιμηθεί στην εύλογη αξία 

τους, ανέρχεται σε 49.848,25 ευρώ. 

Στον παρακάτω πίνακα περιγράφονται οι σημαντικές υποθέσεις και οι τεχνικές αποτιμήσεως 

των εύλογων αξιών. 

Πίνακας σημαντικών υποθέσεων και τεχνικές αποτιμήσεως 

Ακίνητο 

Εύλογη 

Αξία  

31.12.2015 

Μέθοδος 

εκτιμήσεως 

Κτίριο Λ. Κύμης 155 137.000 

Μέθοδος 

συγκριτικών 

στοιχείων 

κτηματαγοράς 

(Comparable 

Method)  

 

Εδώ σημειώνουμε ότι : κατ’ αρχάς εκτιμήθηκε η εύλογη αξία κατά την 21.09.2016 και κατόπιν 

με βάση τις μεταβολές του δείκτη τιμών της ΤτΕ για κατοικίες περιοχής Αθηνών, παλαιότητας άνω 

των 5 ετών από 31.12.2013 έως σήμερα έγινε αναγωγή από τον εκτιμητή για 31.12.2013, 

31.12.2014 και 31.12.2015.. 

Από το ακίνητο αυτό η εταιρεία έχει έσοδα 4.800,00 ευρώ ετησίως και είναι ελεύθερο βαρών. 
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6.3. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 

  

Λοιπά άυλα 

στοιχεία 

Αξία κτήσεως    

Υπόλοιπο 1.1.2017 6.084,00  

Προσθήκες περιόδου 348,00  

Μειώσεις περιόδου 0,00  

Μεταφορές περιόδου 0,00  

Υπόλοιπο 31.12.2017 6.432,00  

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις   

Υπόλοιπο 1.1.2017 5.927,33  

Αποσβέσεις περιόδου 123,26  

Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου 0,00  

Μεταφορές περιόδου 0,00  

Υπόλοιπο 31.12.2017 6.050,59  

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2017 381,41  

Αξία κτήσεως    

Υπόλοιπο 1.1.2018 6.432,00  

Προσθήκες περιόδου 405,00  

Μειώσεις περιόδου 0,00  

Μεταφορές περιόδου 0,00  

Υπόλοιπο 31.12.2018 6.837,00  

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις   

Υπόλοιπο 1.1.2018 6.050,59  

Αποσβέσεις περιόδου 199,06  

Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου 0,00  

Μεταφορές περιόδου 0,00  

Υπόλοιπο 31.12.2018 6.249,65  

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2018 587,35  

 

 
 
 
7. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
 

7.1 Αποτίμηση στο κόστος κτήσεως 

7.1.1. Συμμετοχές σε θυγατρικές – κοινοπραξίες. 

Η Εταιρεία μας έχει τις παρακάτω συμμετοχές. 
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ / ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΔΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ 

31.12.2018 
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ 

31.12.2017 

Κ/ΞΙΑ ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ ΑΕ - ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΤΕ Αθήνα Ελλάδα 50,00% 5.000,00 5.000,00 

Κ/Ξ ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ ΑΕ - ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΤΕ (Αγ. Νικόλαος) Αθήνα Ελλάδα 30,00% 3.000,00 3.000,00 

Κ/Ξ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΤΕ – Σ. ΤΣΑΚΟΥΜΑΓΚΟΣ ΑΤΕ (ΑΦΜ 
997703773) 

Αθήνα Ελλάδα 50,00% 5.000,00 5.000,00 

Κ/Ξ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΤΕ – Σ. ΤΣΑΚΟΥΜΑΓΚΟΣ ΑΤΕ (ΑΦΜ  
997967350) 

Σάμος Ελλάδα 50,00% 5.000,00 5.000,00 

Κ/Ξ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΩΝ(ΡΟΥΤΣΗΣ-ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΤΕ) Αθήνα Ελλάδα 30,00% 15.000,00 15.000,00 

Κ/Ξ ΕΛΕΡΓΟ ΑΕ – ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΤΕ  (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ) Αθήνα Ελλάδα 50,00% 0,00 0,00 

Κ/Ξ DEVELOPMENT - ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΤΕ (ΑΦΜ 997127833) Αθήνα Ελλάδα 50,00% 5.000,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ (Α)     38.000,00 33.000,00 

          
ΕΡΓΟΜΑΡΙΝ  ΝΑΥΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ  Αθήνα Ελλάδα 51,00% 178.500,00 178.500,00 

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΤΕ & ΣΙΑ ΕΕ Αθήνα Ελλάδα 99,00% 9.900,00 9.900,00 

GIROIL ENTERPRISES LTD Λευκωσία Κύπρος 100,00% 1.500,00 1.500,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Β)     189.900,00 189.900,00 

          

ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β) 
    227.900,00 222.900,00 

 

 

7.1.2. Λοιπά. 

Αφορούν διάφορες δοθείσες εγγυήσεις και αναλύονται: 

Εγγύηση ΔΕΗ   448,00  

Εγγύηση  ενοικίου 5.266,77  

Εγγύηση για καλή εκτέλεση 682,10  

 

6.396,87  

 

 

7.2. Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές 

7.2.1 Εμπορικές απαιτήσεις 

Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Εμπορικές απαιτήσεις 31/12/2018 31/12/2017 

      

Πελάτες τρίτοι 2.829.377,34  1.651.749,63 

Πελάτες θυγατρικές & συγγενείς 111.873,07  233.990,23 

Επιταγές εισπρακτέες 0,00  0,00 

Σύνολο 2.941.250,41  1.885.739,86 
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7.2.2 Λοιπές απαιτήσεις 

Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Λοιπές απαιτήσεις 31.12.2018 31.12.2017 

Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων 1.418.283,73  1.534.315,40  

Χρεώστες διάφοροι 40.088,40  8.495,20  

Ελληνικό Δημόσιο 70.687,99  168.841,17  

Λογ/μοί διαχειρίσεως προκ/λων και πιστώσεων 5.941,00  112.786,85  

ΦΠΑ υποκ/τος Κύπρου 2.044,80  1.868,10  

Προκαταβολές δαπανών  ΧΥ(50 ΜΕΡΟΣ) 14.542,09  6.629,12  

ΙΚΑ 24.947,16  0,00  

Σύνολο 1.576.535,17  1.832.935,84  

 

 

7.2.3 Προπληρωμένα έξοδα  

Τα Προπληρωμένα έξοδα αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Προπληρωμένα έξοδα 

  31.12.2018 31.12.2017 

Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 2.900,20  2.900,20  

Διάφορα 664,53  0,00  

Ασφάλιστρα 11.137,29  30.082,50  

Σύνολο 14.702,02  32.982,70  

 

 

7.2.4 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

  31.12.2018 31.12.2017 

Ταμείο Κεντρικού 285.987,56  39.081,34  

Ταμείο Κύπρου 26.672,63  26.672,63  

Καταθέσεις όψεως 276.089,53  118.991,04  

Σύνολο 588.749,72  184.745,01  

 

Τα υπόλοιπα των καταθέσεων όψεως και προθεσμίας της εταιρείας κατά το τέλος της 
κλειόμενης χρήσεως είναι κατατεθειμένα σε ελληνικές συστημικές τράπεζες 
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8. Λογαριασμοί καθαρής θέσεως 
 

Το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε 11.000 κοινές με δικαίωμα 

ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 100,00 ευρώ η κάθε μία και ανέρχεται σε 1.100.000,00 ευρώ. 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η διάρθρωση της Καθαρής Θέσης. 

  
31.12.2018 

 

31.12.2017 

Καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο 

 

1.100.000,00  

 

1.100.000,00  

Αποθεματικά νόμων και καταστατικού 

     - Τακτικό αποθεματικό 

 

366.666,67  

 

366.666,67  

   Σύνολο 

 

366.666,67  

 

366.666,67  

Αφορολόγητα αποθεματικά 

     - Αφορολόγητα αποθεματικά αρθρου48 Ν. 

4172/2013 4.068.154,56  

 

4.445.154,56  

 - Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων  

 

0,00  

 

0,00  

   Σύνολο 

 

4.068.154,56  

 

4.445.154,56  

     Υπόλοιπο Αποτελεσμάτων εις νέο 

 

-339.536,05  

 

-465.746,15  

     Σύνολο καθαρής θέσης 

 

5.195.285,18  

 

5.446.075,08  

 

Το τακτικό αποθεματικό 366.666,67ευρώ σχηματίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

44 του κ.ν. 2190/1920.  

Το αφορολόγητο  αποθεματικό ποσού 4.445.154,56 ευρώ σχηματίστηκε σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4172/2013 ( από μερίσματα θυγατρικής των χρήσεων 2013 και 

2014). 

Στην κλειόμενη περίοδο καταβλήθηκαν μερίσματα  από το αφορολόγητο  αποθεματικό του 

άρθρου 48 του Ν. 4172/2013  ποσού 377.000,00 ευρώ.  Συγκεκριμένα  αμοιβές σε μέλος του Δ.Σ. 

ποσού 52.000,00 ευρώ και αμοιβές σε υπαλλήλους ποσού 30.000,00 ευρώ και στους μετόχους 

ποσό 295.000,00 ευρώ. 

 
9. Προβλέψεις 

9.1 Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω αποχωρήσεως από την υπηρεσία 

Η υποχρέωσης για παροχές σε εργαζομένους προσδιορίστηκε με βάση τις διατάξεις της 

εργατικής νομοθεσίας : 

Σχηματισθείσα πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 

λόγω εξόδου από την υπηρεσία  

Έως  01.01.2017   

Αναλογούσα πρόβλεψη 27.059,05  

Ανάκληση πρόβλεψης  2017 -10.239,50  

Σύνολο 31.12.2017 16.819,55  

    

01.01.2018 16.819,55  

Σχηματισμός  πρόβλεψης  2018 13.102,55  

Σύνολο 31.12.2018 29.922,10  
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10. Υποχρεώσεις 
 
 

10.1 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

10.1.1 Εμπορικές υποχρεώσεις 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Εμπορικές υποχρεώσεις 

  31/12/2018 31/12/2017 

Προμηθευτές  990.119,57  118.529,51  

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις 49.212,63  75.932,63  

Προκαταβολές πελατών 101.345,13  435.000,00  

Επιταγές πληρωτέες  0,00  0,00  

Σύνολο 1.140.677,33  629.462,14  

      

 

 

 
10.1.2 Λοιπές υποχρεώσεις 

Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Λοιπές υποχρεώσεις 

  31/12/2018 31/12/2017 

Πιστωτικά υπόλοιπα χρεωστών προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις 76.719,45  41.039,01  

Πιστωτικά υπόλοιπα λογ/μων διαχειρίσεως 513,52  231,55  

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 0,00  1.760,77  

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις 0,00  174.511,84  

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες  39.917,42  33.373,58  

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.355.475,63  1.108.450,88  

Σύνολο 1.472.626,02  1.359.367,63  

 

 

 

` 
 
11. Έσοδα και έξοδα σημαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας 
 

Ακολουθεί ανάλυση αυτών των εσόδων και εξόδων στους παρακάτω πίνακες: 
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Έσοδα 

  31/12/2018 31/12/2017 

Πωλήσεις εμπορευμάτων  0,00  0,00  

Πωλήσεις διαφόρων υλικών 1.134,12  0,00  

Πωλήσεις προϊόντων  3.261.686,29  3.581,41  

Πωλήσεις προϊόντων  Υποκ/τος 0,00  0,00  

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών & μίσθωσή μηχ/των 206.394,10  650.326,84  

Μερικό σύνολο ( Α) 3.469.214,51  653.908,25  

      

Ενοίκια κτιρίων  5.400,00  5.400,00  

Μερικό σύνολο ( Β) 5.400,00  5.400,00  

      

Συναλλαγματικές διαφορές αποτίμησης 14.312,69  75,00  

Έσοδα συμμετοχών 15.125,43  0,00  

Ανάκληση σχηματισμένης πρόβλεψη αποζ/ση προσωπικού 0,00  10.239,50  

Κέρδη από εκποίηση παγίων 0,00  299,99  

Λοιπά έσοδα 156,68  107,54  

Μερικό σύνολο ( Γ) 29.594,80  10.722,03  

      

Γενικό σύνολο ( Α+Β+Γ ) 3.504.209,31  670.030,28  

 

 

Έξοδα 

  31/12/2018 31/12/2017 

Αμοιβές & Έξοδα προσωπικού 630.735,73  298.334,38  

Αμοιβές & έξοδα τρίτων 1.126.108,46  211.816,75  

Επισκευές & συντηρήσεις 82.885,82  96.535,05  

Λοιπές παροχές τρίτων 269.854,41  77.210,32  

Φόροι-Τέλη 18.689,74  17.409,53  

Έξοδα μεταφορών 24.826,49  39.053,52  

Διάφορα έξοδα 153.969,09  89.705,28  

 Έξοδα συμμετοχών  37.030,78  33.811,24  

Αποσβέσεις 524.761,30  477.205,66  

 Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 50.701,24  29.228,58  

Πρόβλεψη αποζ/ση προσωπικού 13.102,55  0,00  

Μερικό σύνολο ( Α) 2.932.665,61  1.370.310,31  
      

Ζημίες από εκποίηση παγίων 525,05  0,00  

Μερικό σύνολο ( Β) 525,05  0,00  

      

Λοιπά έξοδα 15.598,80  81.068,75  

Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 164.772,90  19,98  

  180.371,70  81.088,73  

Μερικό σύνολο ( Γ) 180.896,75  81.088,73  
      

Γενικό σύνολο ( Α+Β + Γ ) 3.113.562,36  1.451.399,04  
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  31/12/2018 31/12/2017 

Έξοδα διοίκησης 621.446,12  767.058,77  

Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 50.701,24  29.228,58  

Ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία 0,00  0,00  

 Έξοδα συμμετοχών  37.030,78  33.811,24  

Μεταφορά στα πάγια 0,00  0,00  

Έξοδα παραγωγής -Κόστος πωλήσεων 2.223.487,47  540.211,72  

  2.932.665,61  1.370.310,31  

      

 

Για τα Έξοδα προηγούμενων χρήσεων βλ. σημείωση 25γ 

 

 
12. Προτεινόμενη διάθεση κερδών 
 

Τα κέρδη της χρήσεως θα συμψηφίσουν ζημιές προηγούμενων χρήσεων.  

 

13. Καταβληθέντα μερίσματα στην περίοδο 
 

Στην κλειόμενη περίοδο καταβλήθηκαν από κέρδη αφορολόγητο αποθεματικό (άρθρο 48 ν. 

4172/2013) που δημιουργήθηκε σε προηγούμενες χρήσεις αμοιβές σε μέλος του Δ.Σ. ποσού 

52.000,00 ευρώ και αμοιβές σε υπάλληλο ποσού 30.000,00 ευρώ και στους μετόχους το ποσό των 

295.000,00 ευρώ.  

 
 

14. Λογιστικός χειρισμός κερδών περιόδου 
 

Η κλειόμενη χρήση παρουσίασε κέρδος .σε αντίθεση με προηγούμενες χρήσεις που ήταν 

ζημιογόνες.  Τα κέρδη περιόδου 01.01. – 31.12.2018 ποσού 126.210,10ευρώ συμψηφίσθηκαν με 

ζημιές προηγούμενων χρήσεων : 

  31/12/2018 31/12/2017 

Κέρδη χρήσεως  126.210,10 -696.592,89 

Πλέον : Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων -465.746,15 230.846,74 

Υπόλοιπο  ζημιών εις νέο -339.536,05 -465.746,15 

 

 

 

15. Αναβαλλόμενοι φόροι 
 

Η εταιρεία έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων. Ο λογαριασμός παρουσίασε 

την ακόλουθη κίνηση εντός της χρήσεως 2018: 
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Αναβαλλόμενοι φόροι 
Υπόλοιπο 

2017 

Χρεώσεις 

2018 

Πιστώσεις 

2018 

Υπόλοιπο 

2018 

Μεταβολές στα 

αποτελέσματα 

Μεταβολές στην 

καθαρή θέση 

Έσοδα Έξοδα Αύξηση Μείωση 

Απαιτήσεις                 

Προβλέψεις παροχών προσωπικού 4.877,67  3.668,71  168,20  8.378,18  3.668,71  168,20  0,00  0,00  

Απομείωση απαιτήσεων 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Αποτίμηση διαθέσιμων για πώληση 

χρηματοοικονομικών στοιχείων  
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Σύνολο 4.877,67  3.668,71  168,20  8.378,18  3.668,71  168,20  0,00  0,00  

Υποχρεώσεις                 

Διαφορές αποσβέσεων 1.686,26    814,06  2.500,32  0,00  814,06  0,00  0,00  

Αποτίμηση παγίων στοιχείων 19.372,08  0,00  2.530,09  21.902,17  0,00  2.530,09  0,00  0,00  

Σύνολο 21.058,34  0,00  3.344,15  24.402,49  0,00  3.344,15  0,00  0,00  

                  

Καθαρό ποσό -16.180,67  3.668,71  -3.175,95  -16.024,31  3.668,71  3.512,35  0,00  0,00  

 

 

16. Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού 
 

Ο μέσος όρος των απασχολούμενων ανά κατηγορία ανέρχεται σε άτομα: 

  31/12/2018 31/12/2017 

Διοικητικό προσωπικό 9 9 

Εργατοτεχνικό προσωπικό 7 7 

Σύνολο 16 16 

 

Η εταιρεία σε σχέση με το απασχολούμενο προσωπικό επιβαρύνθηκε με τα εξής ποσά: 

  31/12/2018 31/12/2017 

Μισθοί και ημερομίσθια 425.448,52  211.423,35  

Κοινωνικές επιβαρύνσεις 127.057,21  62.671,03  

Αποζημιώσεις απόλυσης από την υπηρεσία 78.230,00  24.000,00  
Λοιπές παροχές 0,00  240,00  

Σύνολο 630.735,73  298.334,38  

 
 

Διοικητικού (υπαλληλικού) προσωπικού: 

Μισθοί 238.964,48  127.044,47  

Κοινωνικές επιβαρύνσεις και βοηθήματα  63.444,75  34.453,90  

Αποζημιώσεις απόλυσης από την υπηρεσία 56.500,00  10.500,00  

Εργατοτεχνικού προσωπικού: 

Ημερομίσθια 186.484,04  84.378,88  

Κοινωνικές επιβαρύνσεις και βοηθήματα  63.612,46  28.217,13  

Αποζημιώσεις απόλυσης από την υπηρεσία 21.730,00  13.500,00  

  

Λοιπές παροχές 0,00 240,00 

Σύνολο 630.735,73 298.334,38 
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17. Ανάλυση του κύκλου εργασιών ανά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές 
περιοχές 
 

Ο κύκλος εργασιών αναλύεται ως εξής: 

  31/12/2018 31/12/2017 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ     

    Δημοσίου αυτοτελώς -11.974,20 3.581,41 

    Υπεργολαβίες δημοσίων έργων 0,00 0,00 

Παροχή υπηρεσιών προς το Δημόσιο 0,00 0,00 

Παροχή υπηρεσιών προς ιδιώτες 0,00 21.209,68 

    Ιδιωτικά έργα 1.085.949,00 0,00 

    Μίσθωση εξοπλισμού  117.000,00 2.000,00 

    Λοιπά  8.666,10 0,00 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ      

    Ιδιωτικά έργα 2.187.711,49 0 

    Μίσθωση εξοπλισμού 78.240,00 612.760,00 

    Λοιπά  3.622,12 14.357,16 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ     

    Πωλήσεις ετοίμων (τεχνικά έργα) 0,00  0,00  

ΣΥΝΟΛΟ 3.469.214,51  653.908,25  

 

 
18.  Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και 
εποπτικών οργάνων 
 

Υπάρχουν :. 

Απαιτήσεις από μέλη του Δ.Σ. 6.001,00 

Υποχρεώσεις προς μέλη του Δ.Σ. 71.692,60 
 

 
19.  Συμμετοχές σε εταιρείες με απεριόριστη ευθύνη των εταίρων 
 

Η εταιρεία συμμετέχει ως ομόρρυθμος εταίρος στην παρακάτω εταιρεία: 

Επωνυμία 
Νομική 
μορφή 

Έδρα 
Αξία 

κτήσεως 
Ποσοστό 

Συμμετοχής 

 ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ : Ετερόρρυθμη 
Λ. Κύμης 155  Ν. Ηράκλειο 
Αττικής  141 22 

9.900,00  99% 

 

 
20.  Στοιχεία της εταιρείας που καταρτίζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις του τελικού συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί η 
εταιρεία ως θυγατρική 
 

Η εταιρεία είναι η μητρική επιχειρήσεων όμως, δεν καταρτίζονται ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις διότι δεν πληρούνται τα υπό του νόμου καθοριζόμενα όρια . 
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21. Τόπος στον οποίο διατίθενται οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις 
 

Δεν συντρέχει περίπτωση. 

 

22. Αμοιβές σε μέλη διοικητικών διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων 
 

Η Εταιρεία επιβαρύνθηκε με τα κατωτέρω ποσά: 

  Αμοιβές 
Κοινωνικές 

επιβαρύνσεις 

Δεσμεύσεις για παροχές 

μετά την έξοδο από την 

υπηρεσία 

Αμοιβές μελών διοικητικού συμβουλίου   για παροχή υπηρεσιών  150.000,00  0,00  0,00  

Αμοιβές από διάθεση κερδών 52.000,00  0,00  0,00  

Αμοιβές μισθοδοσίας μελών του διοικητικού συμβουλίου  0,00  0,00  0,00  

Σύνολο 202.000,00  0,00  0,00  

 

 
23. Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη 
 

Η εταιρεία έχει πραγματοποιήσει τις κατωτέρω συναλλαγές με συνδεμένα μέρη και στο τέλος 

της χρήσεως έχει τα κατωτέρω υπόλοιπα απαιτήσεων ή υποχρεώσεων από και προς συνδεμένα 

μέρη: 

  31/12/2018 31/12/2017 

Σωρευτικές πωλήσεις     

Πωλήσεις αγαθών 0,00  14.357,16  

Πωλήσεις υπηρεσιών 11.154,10  16.209,68  

Εκμίσθωση εξοπλισμού 78.240,00  612.760,00  

Λοιπά έσοδα 322,12  0,00  

Αρνητικός Λογ/μου του έργου "κατασκευή Λιμενικού - αλιευτικού 

καταφυγίου Παντοκράτορα Πρέβεζας'' που είχε αναληφθεί από 

συνδεδεμένη Κ/Ξ  

-52.974,03  0,00  

Ενοίκια 4.200,00  4.200,00  

  40.942,19  647.526,84  

Σωρευτικές αγορές     

Αγορές αγαθών 9.534,25  0,00  

  9.534,25  0,00  

Παροχές προς τη Διοίκηση/Συνδεδεμένα μέρη     

Μισθοί και άλλες βραχυπρόθεσμες εργασιακές παροχές 0,00  10.714,22  

Λοιπές αμοιβές και παροχές 170.650,00  75.000,00  

  170.650,00  85.714,22  

Υπόλοιπα απαιτήσεων τέλους χρήσεως     

Απαιτήσεις από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών   111.873,06  233.990,23  

Λοιπές απαιτήσεις 1.424.283,73  1.606.302,25  

  1.536.156,79  1.840.292,48  

Υπόλοιπα υποχρεώσεων τέλους χρήσεως     

Υποχρεώσεις από αγορές αγαθών και υπηρεσιών   49.212,63  75.932,63  

Λοιπές υποχρεώσεις 134.947,75  215.550,85  

  184.160,38  291.483,48  
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24. Διακανονισμοί (συμφωνίες) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό με 
σημαντικές θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις επί της εταιρείας 
 

Δεν υφίστανται τέτοιοι διακανονισμοί.  

 

 

25. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που 
δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό 
 

α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις – συμβάσεις leasing. 

Δεν υπάρχουν. 

β) Εγγυήσεις  

Η Εταιρεία έχει χορηγήσει εγγυητικές επιστολές προς διάφορους τρίτους, ανάλυση των 

οποίων παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα: 

  31/12/2018 31/12/2017 

Καλής εκτέλεσης έργου 1.198.965,16  1.864.368,62  

Λοιπές εγγυήσεις σε τρίτους 848.614,49  535.445,38  

Σύνολο 2.047.579,65  2.399.814,00  

 

 

 
γ) Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις & ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι τη χρήση 2016.  

Κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2018 η εταιρεία ελέγχθηκε φορολογικά για τις χρήσεις 2014 

έως και 2016. Οι επιβαρύνσεις που της επιβλήθηκαν (φόροι, τέλη, προσαυξήσεις) συνολικού ποσού 

164.772,90. Το ποσό αυτό, περιέχεται στο κονδύλι του λογαριασμού ‘‘Λοιπά έξοδα και ζημιές’’ της 

Κατάστασης Αποτελεσμάτων. 

Για τις χρήσεις 2017 και 2018 η Εταιρεία δεν υπήχθη στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών 

Ελεγκτών Λογιστών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013. 

Για τις χρήσεις που έληξαν μετά την 31 Δεκεμβρίου 2016 και παραμένουν φορολογικά 

ανέλεγκτες, από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές ή και από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή της 

Εταιρείας, η εκτίμησή μας είναι ότι οι φόροι που ενδεχομένως προκύψουν δεν θα ασκήσουν 

ουσιώδη επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

 

δ) Επίδικες υποθέσεις. 

Δεν υπάρχουν δικαστικές υποθέσεις που να εμπλέκεται η εταιρεία.   
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ε)  Χειρισμός χρεωστικών τόκων  

Το σύνολο των  χρεωστικών τόκων της χρήσεως 2018 εμφανίζονται στα αποτελέσματα 

χρήσεως και δεν  επαύξησαν το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών. 

στ) Δεσμεύσεις για παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Δεν υπάρχουν. 

 

 

26. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 
 

Δεν συνέβησαν τέτοια γεγονότα. 

 

 

 

 Ν. Ηράκλειο, 28 Ιουνίου 2019 
 

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                       Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
Προς τους Μετόχους ‘‘ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Ανώνυμη Τεχνική Εταιρία  .’’ 

 
 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

 

Γνώμη με επιφύλαξη  

 
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ‘‘ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Ανώνυμη 

Τεχνική Εταιρία ’’, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2018, τις καταστάσεις 

αποτελεσμάτων και μεταβολών καθαρής θέσης χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το 

σχετικό προσάρτημα. 
 
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο 

της έκθεσής μας “Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη”, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας ‘‘ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ 

Ανώνυμη Τεχνική Εταιρία ’’ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη 

χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει  
 
Βάση για γνώμη με επιφύλαξη  

 
Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας για τις χρήσεις 2017 και 

2018 δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές. Ως εκ τούτου  τα φορολογικά αποτελέσματα των 

χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων 

φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν  καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο για τις 

ανέλεγκτες χρήσεις και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από 

τον έλεγχό μας δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για την εκτίμηση του ύψους της 

πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.  
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν 

ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται 

περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα 

με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων 

Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις 

δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε 

εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας 

και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε 

αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για γνώμη με επιφύλαξη. 
 
Ευθύνες της διοίκησης επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

 

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

καταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει,  όπως και για εκείνες τις δικλίδες 

εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη 

είτε σε λάθος. 

 

Κατά την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την 

αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου 

συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση 

της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να 

ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική 

επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες. 
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Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
 
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη 
είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη 
διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται 
σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα 
ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και 
θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα 
επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις.  
 
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, 
ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του 
ελέγχου. Επίσης: 
 
· Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές 
διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι 
επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού 
ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, 
καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς 
διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 

 
· Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό 

ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί 
της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. 

 
· Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το 

εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.  
 
· Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσεως από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της 

συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν 
υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν 
ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν 
συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να 
επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή 
εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα 
συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της 
έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η 
Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

 
· Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο 
που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 
 

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του 
ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών 
ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 
 
 
Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 
 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του 
Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2  (μέρος Β) του 
Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι: 
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α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με 
τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής 
αντιστοιχεί  με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31.12.2018. 

 
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την εταιρεία ‘‘ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Ανώνυμη 

Τεχνική Εταιρία ’’ και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση 
Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

 
 

Αθήνα, 3  Ιουλίου  2019 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
 
 

 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΣΥΛΕΟΥΝΗΣ 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 14831         . 

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές A.E. 
Μέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11 257 Αθήνα 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 
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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

Της ‘‘ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Ανώνυμη Τεχνική Εταιρία  Α.Τ.Ε. 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ 

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  

ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της 

χρήσης 01.01 – 31.12.2018 της Εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω 

επεξηγήσεις. 

 

1. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρείας 

Για τις ανάγκες πληροφόρησης για την εξέλιξη των εργασιών της Εταιρείας, 

παραθέτουμε  τον κατωτέρω πίνακα . 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

     

  
31.12.2018 

 

31.12.2017 

 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

Κύκλος εργασιών 

 

3.469.214,51  

 

653.908,25  

 

430,54% 

Κόστος πωλήσεων 

 

-2.488.108,56  

 

-489.922,36  

 

407,86% 

Μικτό Αποτέλεσμα 

 

981.105,95    163.985,89  

 

498,29% 

       Λοιπά συνήθη έσοδα 

 

5.400,00  

 

5.400,00  

 

0,00% 

       Έξοδα διάθεσης 

 

0,00  

 

0,00  

  Έξοδα διοίκησης 

 

-621.446,12  

 

-767.058,77  

 

-18,98% 

Λοιπά έξοδα και ζημιές 

 

-180.371,70  

 

-81.088,73  

 

122,44% 

Κέρδη  & ζημίες (+/-) από διάθεση μη κυκλοφορούντων 

στοιχείων 

 

-525,05  

 

299,99  

 

-275,02% 

Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων 

 

15.125,43  

 

38.286,68  

  Αποτελέσματα από Κοινοπραξίες 

 

-37.030,78  

 

-33.811,24  

  Λοιπά έσοδα και κέρδη 

 

14.469,37  

 

10.422,04  

 

38,83% 

Αποτέλεσμα προ φόρων και τόκων 

 

176.727,10  

 

-663.564,14  

 

-126,63% 

       Πιστωτικοί τόκοι 

 

27,88  

 

12,42  

 

124,48% 

Χρεωστικοί τόκοι 

 

-50.701,24  

 

-29.228,58  

 

73,46% 

Αποτέλεσμα προ φόρων 

 

126.053,74  

 

-692.780,30  

 

-118,20% 

       Φόροι εισοδήματος 

 

156,36  

 

-3.812,59  

 

-104,10% 

       Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 

 

126.210,10  

 

-696.592,89  

 

-118,12% 
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Πληροφοριακά αναφέρουμε :  

v Κύκλος εργασιών από συμμετοχή σε κοινοπραξίες   222.551,96 € 

Τα αποτελέσματα από τις συμμετοχές αναλύονται : 

  Έσοδα από συμμετοχή σε κοινοπραξίες  
 

6.234,46  

Έσοδα από συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις  
 

8.890,97  

Σύνολο 
 

15.125,43  

   
Έξοδα (ζημιές) από συμμετοχή σε κοινοπραξίες  

 
30.284,04  

Έξοδα (ζημιές) από συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις  6.746,74  

Σύνολο 
 

37.030,78  

Τελικό αποτέλεσμα - ζημία (Έσοδα - Έξοδα) 
 

-

21.905,35  

 

 

2. Το επιχειρηματικό μοντέλο. 

Η εταιρεία είναι κατασκευαστική και έχει αναλάβει πολλά λιμενικά και τεχνικά έργα, 

στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό. Στο εσωτερικό αναλαμβάνει κυρίως δημόσια 

έργα (λιμενικά , οδοποιίας κ.λπ.). 

 

3. Δομή εταιρικής διακυβέρνησης. 

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και 

συνέρχεται συνήθως μια φορά το χρόνο σύμφωνα με το καταστατικό (Τακτική Γενική 

Συνέλευση όπως απαιτεί η εμπορική νομοθεσία) για την έγκριση των οικονομικών 

καταστάσεων, εκλογή ελεγκτών, λοιπά θέματα και κάθε τετραετία για ανάδειξη νέου 

Διοικητικού Συμβουλίου. Συνέρχεται επίσης, κατά περίπτωση, όταν παραστεί ανάγκη. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι, από 30.03.2017, τριμελές και συνεδριάζει όταν  

επαγγελματικά και εταιρικά θέματα το απαιτούν. 

 

4. Οικονομική θέση της Εταιρείας  

Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31.12.2018 κρίνεται 

ικανοποιητική και θεωρούμε ότι ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του 

ισολογισμού  της κλειόμενης χρήσεως. 

Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31.12.2018 ανέρχονται στο ποσό των  5.195.285,18 ευρώ 

έναντι 5.446.075,08 ευρώ  της προηγούμενης χρήσεως. 

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της Εταιρείας για τις χρήσεις 2018 και 2017  
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ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΕΤΙΑΣ 

  
       

  

1. Διαρθρώσεως Ενεργητικού 

      
  

Σχέση   Κλειόμενη   Προηγούμενη 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     
 

5.121.249,02 
 

4.071.961,26 

Σύνολο Ενεργητικού 
   

8.044.489,18 
 

7.500.283,57 

Ποσοστό         
 

63,66% 
 

54,29% 

          
   

  

Σύνολο ενσώματων παγίων 
    

2.688.355,94 
 

3.198.644,03 

Σύνολο Ενεργητικού 
    

8.044.489,18 
 

7.500.283,57 

Ποσοστό 
     

33,42% 
 

42,65% 

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό 

και πάγιο ενεργητικό. 

  
       

  

2. Διαρθρώσεως Παθητικού 

      
  

Καθαρή θέση 

  

  5.195.285,18   5.446.075,08 

Σύνολο Υποχρεώσεων 
 

2.849.204,00 
 

2.054.208,49 

Ποσοστό 
 

182,34% 
 

265,12% 

Ο παραπάνω δείκτης  δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας. 

  
       

  

3. Δανειακή εξάρτηση της Εταιρείας 

     
  

Σύνολο Υποχρεώσεων 

  

  2.849.204,00   2.054.208,49 

Σύνολο παθητικού 
 

8.044.489,18 
 

7.500.283,57 

Ποσοστό   35,42%   27,39% 

  

  

   
  

Καθαρή θέση 
 

5.195.285,18 
 

5.446.075,08 

Σύνολο παθητικού 
 

8.044.489,18 
 

7.500.283,57 

Ποσοστό 
 

64,58% 
 

72,61% 

Οι παραπάνω δείκτες  δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας 

  
       

  

4. Χρηματοδοτήσεως Ακινητοποιήσεων 

    

  

Καθαρή θέση 
    

5.195.285,18 
 

5.446.075,08 

Σύνολο ενσώματων παγίων 
    

2.688.355,94 
 

3.198.644,03 

Ποσοστό 
     

193,25% 
 

170,26% 

  
       

  

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από 

τα Ίδια Κεφάλαια. 

  

       

  

5. Χρηματοδοτήσεως Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 

  
  

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       5.121.249,02   4.071.961,26 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
   

2.803.257,59 
 

2.021.208,27 

Ποσοστό  ( βαθμός ρευστότητας) 
   

182,69% 
 

201,46% 

Ο δείκτης αυτός  δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού. 
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Κεφάλαιο Κινήσεως ( Κυκλοφορούν - βραχ.υποχρεώσεις) 
 

2.317.991,43 
 

2.050.752,99 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 
 

5.121.249,02 
 

4.071.961,26 

Ποσοστό  
     

45,26% 
 

50,36% 

  
   

 

   

  

Κεφάλαιο Κινήσεως ( Κυκλοφορούντα-  Υποχρεώσεις.) 
 

2.272.045,02 
 

2.017.752,77 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
 

5.121.249,02 
 

4.071.961,26 

Ποσοστό 
    

44,37% 
 

49,55% 

  
      

  

Οι αριθμοδείκτες αυτοί απεικονίζουν σε ποσοστό το τμήμα του Κυκλοφορούντος ενεργητικού 

το οποίο χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και 

υποχρεώσεων). 

  
       

  

6. Κυκλοφορίας κεφαλαίου 

      
  

Πωλήσεις Αποθεμάτων & Υπηρεσιών 

  

  3.469.214,51   653.908,25 

Καθαρή θέση 
 

5.195.285,18 
 

5.446.075,08 

Ποσοστό       0,67   0,12 

  
       

  

7. Αποδοτικότητας πωλήσεων 

     
  

Μικτά Αποτελέσματα       981.105,95   163.985,89 

Πωλήσεις Αποθεμάτων & Υπηρεσιών 
   

3.469.214,51 
 

653.908,25 

Ποσοστό 
     

28,28% 
 

25,08% 

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των 

πωλήσεων της εταιρείας. 

  
 

  

  

   

  

Αποτέλεσμα προ φόρων και τόκων 
 

176.727,10 
 

-663.564,14 

Πωλήσεις Αποθεμάτων & Υπηρεσιών 
 

3.469.214,51 
 

653.908,25 

Ποσοστό 
   

5,09% 
 

-101,48% 

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των 

εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων. 

  
 

      
   

  

Καθαρά Αποτελέσματα προ Φόρων 
    

126.053,74 
 

-692.780,30 

Σύνολο εσόδων 
    

3.504.237,19 
 

708.329,38 

Ποσοστό 
     

3,60% 
 

-97,80% 

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα 

συνολικά της έσοδα 

  
       

  

8. Αποδοτικότητας των Ιδίων Κεφαλαίων 

    
  

Καθαρά Αποτελέσματα προ Φόρων 

  

  126.053,74   -692.780,30 

Καθαρή θέση 
 

5.195.285,18 
 

5.446.075,08 

Ποσοστό 
   

2,43% 
 

-12,72% 

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας. 
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5. Προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας, κίνδυνοι 

Η προσπάθειές μας επικεντρώνονται στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή 

μας στην αγορά τόσο των δημοσίων όσο και των ιδιωτικών τεχνικών έργων – 

κατασκευών στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό. 

Υπό τις σημερινές συνθήκες της χαμηλής ορατότητας για το μέλλον, δεν μπορούν να 

υπάρξουν αξιόπιστες και αντικειμενικές προβλέψεις.  

Οι κίνδυνοι που προδιαγράφονται για το μέλλον έχουν να κάνουν περισσότερο με 

την υπάρχουσα γενική κατάσταση της Ελληνικής οικονομίας η οποία έχει σαν 

αποτέλεσμα τόσο τη μείωση των δημοσίων έργων όσο και τη δυσκολία 

αποπληρωμής των ήδη εκτελεσθέντων και, λιγότερο με κινδύνους που προέρχονται 

από δικές μας ενέργειες ή παραλείψεις. Η μειωμένη ρευστότητα, λόγω των 

καθυστερήσεων στην αποπληρωμή εκτελεσθέντων έργων, τόσο προς εμάς όσο και 

προς τις Κοινοπραξίες που συμμετέχουμε, προκαλεί προβλήματα τα οποία έχουν 

αντίκτυπο στην επιχειρηματικότητα της Εταιρείας. 

Η εν γένει οικονομική κατάσταση της χώρας έχει περιορίσει σημαντικά την 

προκήρυξη και ανάθεση νέων έργων. 

Με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι σήμερα, εκτιμούμε ότι οι κίνδυνοι της αγοράς και οι 

επιχειρηματικοί κίνδυνοι για τη σχεδιασθείσα στρατηγική και  ανάπτυξη της Εταιρείας 

είναι σχετικά μικροί. 

Οι αναλήψεις ιδιωτικών έργων γίνονται κατόπιν ελέγχου της φερεγγυότητας του 

πελάτη. Παράλληλα η εταιρεία παρακολουθεί σε συνεχή βάση την παλαιότητα των 

απαιτήσεών της και προβαίνει σε ανάλογες ενέργειες. 

Η Εταιρεία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας μέσω προσεκτικής 

παρακολούθησης των προγραμματισμένων πληρωμών και εισπράξεων από την 

καθημερινή της δραστηριότητα και καθώς δεν υπάρχει τραπεζικός δανεισμός ο 

κίνδυνος ρευστότητας είναι μικρός.  

Το μεγαλύτερο μέρος των απαιτήσεων και το σύνολο των υποχρεώσεων της 

Εταιρείας είναι σε ευρώ και επομένως δεν εκτίθεται σε σημαντικό συναλλαγματικό 

κίνδυνο. 

Η Εταιρεία, εμφανίζει σημαντική συγκέντρωση πελατών και ως εκ τούτου  υφίσταται 

σημαντικός πιστωτικός κίνδυνος 

Ο κίνδυνος από μεταβολές τιμών αγορών είναι περιορισμένος γιατί στις προσφορές 

για ανάληψη έργων που συμμετέχουμε συνεκτιμάται και αυτός ο κίνδυνος. 

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη εφοδιαστική αλυσίδα διότι αυτή εξαρτάται από τον τόπο 

εκτέλεσης του έργου. Κάθε φορά που αναλαμβάνουμε ένα έργο, παίρνουμε 
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προσφορές για τα είδη που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου και 

κλείνουμε συμφωνία με το μειοδότη.     

 

6. Εργασιακά θέματα 

Η Διοίκηση της εταιρείας διατηρεί άριστες σχέσεις με το ανθρώπινο δυναμικό της 

φροντίζοντας να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις της και απαιτώντας την ίδια 

συνέπεια και από τους εργαζόμενους. Η εταιρεία συμπεριφέρεται στο προσωπικό με 

σεβασμό και αξιοπρέπεια. Τα προαναφερόμενα αποτελούν τα θεμέλια πάνω στα 

οποία έχει κτισθεί η σχέση μας και δεν υπάρχουν εργασιακά προβλήματα. 

Αναγνωρίζουμε ότι η επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων και η διατήρηση της 

ανάπτυξής μας, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το ανθρώπινο δυναμικό μας. Δίνουμε 

ιδιαίτερη βαρύτητα στο να διατηρούμε τις θέσεις εργασίας, να επιλέγουμε ακέραιους 

εργαζόμενους, να παρακολουθούμε τον βαθμό ικανοποίησης των εργαζομένων, να 

τους αξιολογούμε σωστά και αντικειμενικά, να φροντίζουμε για την υγεία και την 

ασφάλεια τους κατά την εργασία τους. 

 

7. Θέματα περιβάλλοντος 

Η εταιρεία μας είναι κατά βάση εταιρεία κατασκευών  με συνέπεια η επιβάρυνση του 

περιβάλλοντος από τη λειτουργία της να είναι ασήμαντη. Παρόλα αυτά, 

προσπαθούμε με διάφορες δράσεις,  να είμαστε φιλικοί προς το περιβάλλον, να μην 

σπαταλούμε φυσικούς πόρους και να περιορίσουμε το περιβαλλοντικό μας 

αποτύπωμα αποδεικνύοντας την δέσμευσή μας στην βιώσιμη ανάπτυξη με διαφάνεια 

και υπευθυνότητα. Ενδεικτικά αναφέρουμε σαν  «πράσινες» δράσεις τις παρακάτω 

ενέργειες : ανακύκλωση (χαρτί, πλαστικό), καλή συντήρηση των μεταφορικών μας 

μέσων και των μηχανημάτων εν γένει και δράσεις ευαισθητοποίησης του 

προσωπικού μας 

 

8.        Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης 
 
Η Εταιρεία δεν δραστηριοποιείται στον τομέα έρευνας. 

 

9         Διαθέσιμο συνάλλαγμα 
Τα περιουσιακά στοιχεία σε συνάλλαγμα της εταιρεία μας αφορούν : 

  Ποσά 
  $ USA ΕΥΡΩ 

Καταθέσεις όψεως  18,68 15,38 

Πελάτης εξωτερικού 428.214,65 371.366,51 

Μετοχές εισηγμένες σε  Χ. Α. εξωτερικού 21,20 11,70 
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10.    Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα 

Η Εταιρεία μας συμμετέχει στις παρακάτω Κοινοπραξίες και λοιπές εταιρείες : 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ / 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΞΙΑ 

ΚΤΗΣΕΩΣ 
31.12.2017 

ΑΞΙΑ 
ΚΤΗΣΕΩΣ 
31.12.2018 

ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΑΝΑΛΟΓΙΑ 
ΜΑΣ ΕΠΙ 
ΚΥΚΛΟΥ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ

ΑΤΑ ΠΡΟ 
ΦΟΡΩΝ 

(Κέρδη + / 
Ζημίες -) 

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΜΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΠΡΟ 

ΦΟΡΩΝ 

Κέρδη Ζημίες 

Κ/ΞΙΑ ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ ΑΕ - ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ 
ΑΤΕ 

50,00% 5.000,00  5.000,00            

Κ/Ξ ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ ΑΕ - ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ 
ΑΤΕ (Αγ. Νικόλαος) 

30,00% 3.000,00  3.000,00            

Κ/Ξ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΤΕ – Σ. 
ΤΣΑΚΟΥΜΑΓΚΟΣ ΑΤΕ (ΑΦΜ 
997703773) 

50,00% 5.000,00  5.000,00  0,00  0,00  -3.316,54    -1.658,27  

Κ/Ξ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΤΕ – Σ. 
ΤΣΑΚΟΥΜΑΓΚΟΣ ΑΤΕ (ΑΦΜ  
997967350) 

50,00% 5.000,00  5.000,00            

Κ/Ξ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΤΕ – ΖΙΩΡΗΣ ΑΕ ( 
ΑΦΜ: 997703785) 

30,00% 0,00  0,00  19.638,93  5.891,68      -595,16  

Κ/Ξ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΤΕ –  ΟΡΡΑΟΝ  ΑΤΕ  
ΑΦΜ 997703540 

50,00% 0,00  0,00  0,00  0,00  -54.699,63    -27.349,82  

Κ/Ξ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΩΝ(ΡΟΥΤΣΗΣ-
ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΤΕ) 

30,00% 15.000,00  15.000,00            

Κ/Ξ ΕΛΕΡΓΟ ΑΕ – ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΤΕ  
(ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ) 

50,00% 0,00  0,00  55.353,07  27.676,53  -1.260,64    -680,79  

Κ/Ξ DEVELOPMENT-ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΤΕ-
ΑΦΜ 997127833 

50,00% 0,00  5.000,00  394.435,84  197.217,92  13.994,73  6.234,46    

ΣΥΝΟΛΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ (Α)   33.000,00  38.000,00  469.427,84  230.786,13  -45.282,08  6.234,46  -30.284,04  

                  

ΕΡΓΟΜΑΡΙΝ  ΝΑΥΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ  51,00% 178.500,00  178.500,00  0,00  0,00  -13.228,91  0,00  -6.746,74  

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΤΕ & ΣΙΑ ΕΕ 99,00% 9.900,00  9.900,00  19.638,75  19.442,36  9.402,02  8.890,97    

GIROIL ENTERPRISES LTD 100,00% 1.500,00  1.500,00            

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Β)   189.900,00  189.900,00  19.638,75  19.442,36  -3.826,89  8.890,97  -6.746,74  

                  

ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β)   222.900,00  227.900,00  489.066,59  250.228,49  -49.108,97  15.125,43  -37.030,78  

 

Για τις συμμετοχές μας σε Κοινοπραξίες συμπληρωματικά αναφέρουμε τα εξής:  

Εκτιμούμε ότι, λόγω του ότι στις συμμετοχές σε Κοινοπραξίες δεν έχουν επενδυθεί 

σημαντικά ποσά και επειδή ο κύριος όγκος των απαιτήσεών μας από αυτές 

προέρχεται από το Ελληνικό Δημόσιο δεν υπάρχει κίνδυνος μη ρευστοποίησης  

μεγάλου μέρους των απαιτήσεων.  Από την άλλη τα ταμειακά μας διαθέσιμα είναι σε 

τράπεζες με μεγάλη πιστοληπτική ικανότητα. 

 
11.       Ακίνητα της εταιρίας 

 

Εταιρεία κατέχει το παρακάτω ακίνητο ( οριζόντια ιδιοκτησία ) 
 

Α/Α Τοποθεσία και περιγραφή ακινήτου 
Αναπόσβεστη 

αξία 

Εύλογη 

αξία 

Εμπράγματα 

βάρη 

1 
Οικόπεδο Λ. Κύμης 155 Δήμου Ν. Ηρακλείου 
Αττικής   

27.317,35  61.000,00  

Ελεύθερο 
βαρών. 

1α 
Κτίσμα επί του παραπάνω ακινήτου κύριοι 
χώροι 

21.906,10  
76.000,00  

1β Θέση στάθμευσης 624,80  

  Σύνολο 49.848,25  137.000,00  
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Η εύλογη αξία είναι η αξία με την οποία το ακίνητο αποτυπώνεται στις 

χρηματοοικονομικές μας καταστάσεις και προσδιορίσθηκε από Πιστοποιημένο 

Εκτιμητή. 

 

Η εταιρεία μας κατέχει νόμιμους τίτλους κυριότητας για τα πιο πάνω ακίνητα. Οι αξίες 

με τις οποίες τα ακίνητα εμφανίζονται στα βιβλία είναι, σύμφωνα με εκτιμήσεις 

αρμοδίων της εταιρείας μας, μικρότερες από τις αντίστοιχες τρέχουσες αξίες κατά την 

ημερομηνία του Ισολογισμού. 

 
12.      Υποκαταστήματα Εταιρείας -  Έργα σε εξέλιξη την 31.12.2018 

Η Εταιρεία μας την 31.12.2018  έχει υποκατάστημα στην Κύπρο.  

Από το 2013 άρχισε τη λειτουργία του υποκατάστημά μας στην Κύπρο το οποίο  

εξάγει αυτοτελώς λογιστικό αποτέλεσμα και τα λογιστικά δεδομένα του οποίου  

ενσωματώνονται στα λογιστικά δεδομένα της Έδρας από την 31.12.2013.  

Την 31.12.2018 το μόνο  έργο σε εξέλιξη ήταν στην Γκάνα. 

  

13.       Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης     

μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης. 

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί  κανένα άλλο 

γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την 

πορεία της εταιρίας.  

Τελειώνοντας, θέλουμε να σας δηλώσουμε ότι είμαστε πρόθυμοι, πέραν των 

πληροφοριών που περιέχονται στο προσάρτημα που σας έχει διανεμηθεί, να σας 

παράσχουμε οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ζητήσετε και να σας 

παρακαλέσουμε να εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2018 και να μας 

απαλλάξετε από κάθε ευθύνη για τη γενόμενη διαχείριση στη χρήση αυτή. 

 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 

 

 

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2018 
 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημείωση 31.12.2018 31.12.2017 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       

  Ενσώματα πάγια       

  

 

Ακίνητα 6.1 15.377,67  16.682,96  

  

 

Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 2.439.707,46  2.930.730,17  

  

 

Λοιπός εξοπλισμός 6.1 96.270,81  114.230,90  

  

 

Επενδύσεις σε ακίνητα 6.2 137.000,00  137.000,00  

  Σύνολο   2.688.355,94  3.198.644,03  

  Άυλα πάγια στοιχεία       

  

 

Λοιπά άυλα 6.3 587,35  381,41  

  Σύνολο   587,35  381,41  

  Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία       

  

 

Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 7.1.1  227.900,00  222.900,00  

  

 

Λοιπά 7.1.2. 6.396,87  6.396,87  

  Σύνολο   234.296,87  229.296,87  

    

 

      

  Σύνολο μη κυκλοφορούντων   2.923.240,16  3.428.322,31  

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       

  Αποθέματα       

  

 

Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα   0,00  135.546,15  

  

 

Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά   0,00  0,00  

  

 

Προκαταβολές για αποθέματα   0,00  0,00  

  Σύνολο   0,00  135.546,15  

  Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές       

  

 

Εμπορικές απαιτήσεις 7.2.1. 2.941.250,41  1.885.739,86  

  

 

Λοιπές απαιτήσεις 7.2.2. 1.576.535,17  1.832.935,84  

  

 

Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία   11,70  11,70  

  

 

Προπληρωμένα έξοδα 7.2.3. 14.702,02  32.982,70  

  

 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 7.2.4. 588.749,72  184.745,01  

  Σύνολο   5.121.249,02  3.936.415,11  

    

 

      

  Σύνολο κυκλοφορούντων   5.121.249,02  4.071.961,26  

    

 

      

  Σύνολο ενεργητικού   8.044.489,18  7.500.283,57  
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ Σημείωση 31.12.2018 31.12.2017 

Καθαρή θέση       

  Καταβλημένα κεφάλαια       

  

 

Κεφάλαιο 8 1.100.000,00  1.100.000,00  

  Σύνολο   1.100.000,00  1.100.000,00  

  Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο       

  

 

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 8 366.666,67  366.666,67  

  

 

Αφορολόγητα αποθεματικά 8 4.068.154,56  4.445.154,56  

  

 

Αποτελέσματα εις νέο 8 -339.536,05  -465.746,15  

  Σύνολο   4.095.285,18  4.346.075,08  

            

Σύνολο καθαρής θέσης   5.195.285,18  5.446.075,08  

  

 

        

Προβλέψεις       

  

 

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 9 29.922,10  16.819,55  

  

 
Σύνολο   29.922,10  16.819,55  

Υποχρεώσεις       

  Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις       

  

 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 

    

  

 

Αναβαλλόμενοι φόροι 15. 16.024,31  16.180,67  

  

 
Σύνολο   16.024,31  16.180,67  

  

 
        

  Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις       

  

 

Βραχυπρόθεσμα Τραπεζικά Δάνεια   101.389,45  24,85  

  

 

Εμπορικές υποχρεώσεις 10.1.1. 1.140.677,33  629.462,14  

  

 

Φόρος εισοδήματος   0,00  1.800,67  

  

 

Λοιποί φόροι και τέλη   54.243,23  29.493,45  

  

 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης   34.321,56  1.059,53  

  

 

Λοιπές υποχρεώσεις 10.1.2. 1.472.626,02  1.359.367,63  

  

 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα   0,00  0,00  

  

 

Έσοδα επόμενων χρήσεων   0,00  0,00  

  

 
Σύνολο   2.803.257,59  2.021.208,27  

  

 

        

  

 
Σύνολο υποχρεώσεων   2.819.281,90  2.037.388,94  

  

 
        

  

 
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων   8.044.489,18  7.500.283,57  
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 

  Σημ. 

01.01. - 

31.12.2018 

01.01. - 

31.12.2017 

        

Κύκλος εργασιών 11 3.469.214,51  653.908,25  

Κόστος πωλήσεων 11 -2.488.108,56  -489.922,36  

Μικτό Αποτέλεσμα   981.105,95  163.985,89  

        

Λοιπά συνήθη έσοδα 11 5.400,00  5.400,00  

        

Έξοδα διάθεσης 

 

0,00  0,00  

Έξοδα διοίκησης 11 -621.446,12  -767.058,77  

Λοιπά έξοδα και ζημιές 11 -180.371,70  -81.088,73  

Κέρδη  & ζημίες (+/-) από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων 11 -525,05  299,99  

Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων   15.125,43  38.286,68  

Αποτελέσματα από Κοινοπραξίες   -37.030,78  -33.811,24  

Λοιπά έσοδα και κέρδη 11 14.469,37  10.422,04  

Αποτέλεσμα προ φόρων και τόκων   176.727,10  -663.564,14  

        

Πιστωτικοί τόκοι   27,88  12,42  

Χρεωστικοί τόκοι   -50.701,24  -29.228,58  

Αποτέλεσμα προ φόρων   126.053,74  -692.780,30  

        

Φόροι εισοδήματος  15 156,36  -3.812,59  

        

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους   126.210,10  -696.592,89  
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ 
 

  Σημ. Κεφάλαιο 

Αποθεματικά νόμων 

& κατ/κού 

Αφορολόγητα 

αποθεματικά 

Υπόλοιπο 

Αποτελεσμάτων 

Εις Νέο 

Συνολικά ίδια 

κεφάλαια 

              

Υπόλοιπα 1/1/2017   1.100.000,00  366.666,67  4.445.154,56  273.846,74  6.185.667,97  

              

Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο           0,00  

Εσωτερικές μεταφορές (Τακτικό αποθεματικό)     0,00    0,00  0,00  

Κεφαλαιοποίηση Αποθεματικού 

 

0,00          

Διανομές στους φορείς (Μερίσματα)           0,00  

Διανομές σε μέλη του Δ.Σ. (αμοιβές)         -30.000,00  -30.000,00  

Διανομές στο προσωπικό         -13.000,00  -13.000,00  

Αποτελέσματα περιόδου         -696.592,89  -696.592,89  

Συνολική μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων περιόδου    0,00  0,00  0,00  -739.592,89  -739.592,89  

              

Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2017   1.100.000,00  366.666,67  4.445.154,56  -465.746,15  5.446.075,08  

              

Υπόλοιπα 1/1/2018   1.100.000,00  366.666,67  4.445.154,56  -465.746,15  5.446.075,08  

              

Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο           0,00  

Εσωτερικές μεταφορές (Τακτικό αποθεματικό)     0,00    0,00  0,00  

Κεφαλαιοποίηση Αποθεματικού 

 

0,00          

Διανομές στους φορείς (Μερίσματα)  8, 13     -377.000,00  0,00  -377.000,00  

Διανομές στους φορείς (Μείωση Μ.Κ.) 

 

0,00        0,00  

Αποτελέσματα περιόδου         126.210,10  126.210,10  

Συνολική μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων περιόδου    0,00  0,00  -377.000,00  126.210,10  -250.789,90  

              

Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2018   1.100.000,00  366.666,67  4.068.154,56  -339.536,05  5.195.285,18  
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Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης 
Δεκεμβρίου 2018 

(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 και 30 του Ν.4308/2014) 

 
 
1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία 

α) Επωνυμία: ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ   ΑΝΩΝΥΜΗ  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  . 

β) Νομικός τύπος: Ανώνυμη εταιρεία. 

γ) Περίοδος αναφοράς: 01.01.2018 - 31.12.2018 

δ)  Διεύθυνση της έδρας:  Λεωφ.  Κύμης 155, 141 22 Ηράκλειο Αττικής. 

ε) Αρ.Μ.Α.Ε. 55957 / 01ΑΤ / Β / 04 / 13 

      ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 005560701000. 

στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη 

για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  

ζ) Η εταιρεία  ανήκει στην κατηγορία μικρή οντότητα καθόσον στις χρήσεις βέβαια 2015, 2016 

και 2017 είναι κάτω από τα όρια που θέτει ο νόμος (παρ. 5 του άρθρου 2 του ν.4308/14) 

για ένταξη στην μεσαία κατηγορία.  

η)  Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη 

συμφωνία με τον νόμο 4308/2014. 

θ) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το 

λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.  

ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

2. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Εταιρείας ως 
συνεχιζόμενης δραστηριότητας 

Η Εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε 

κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

  

3. Λογιστικές αρχές και μέθοδοι 
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση κρίσης και την διενέργεια 

εκτιμήσεων από την διοίκηση, τα οποία επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών, τα 

αναγνωριζόμενα ποσά των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και 

γνωστοποιήσεων. Αυτές οι εκτιμήσεις και παραδοχές βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος 

και σε λοιπούς παράγοντες που θεωρείται ότι είναι εύλογα για τις περιστάσεις. Τα πραγματικά 

γεγονότα όμως, μπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές 

παραδοχές επανεκτιμούνται σε συνεχή βάση.   

Οι λογιστικές εκτιμήσεις γίνονται κυρίως για τον υπολογισμό των αποσβέσεων των  παγίων, 

τις συμμετοχές, την απομείωση των απαιτήσεων, τις προβλέψεις και την εκτίμηση της εύλογης αξίας 

εφόσον επιλέγεται η εφαρμογή της. 
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3.1. Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές και μέθοδοι 

Η εταιρεία για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εφαρμόζει τις 

ακόλουθες λογιστικές αρχές και μεθόδους, στα πλαίσια της βασικής αρχής του δουλευμένου.  

3.1.1. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

3.1.1.1  Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

α) Αρχική καταχώριση 

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το 

οποίο περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην παρούσα κατάσταση 

ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση.  

Ειδικότερα το κόστος των ιδιοπαραγόμενων παγίων, περιλαμβάνει το κόστος πρώτων υλών, 

αναλώσιμων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται άμεσα με τα εν λόγω στοιχεία. 

Επιπλέον περιλαμβάνει μια εύλογη αναλογία σταθερών και μεταβλητών εξόδων που σχετίζονται 

έμμεσα με το ιδιοπαραγόμενο στοιχείο, στο βαθμό που τα ποσά αυτά αναφέρονται στην περίοδο 

παραγωγής.. 

 

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται στο 

αποσβέσιμο κόστος (αρχικό κόστος κτήσεως, πλέον κάθε μεταγενέστερη δαπάνη που πληροί τον 

ορισμό του περιουσιακού στοιχείου, μείον σωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες απομειώσεως). 

Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην 

ωφέλιμη ζωή τους, η οποία εκτιμήθηκε ως ακολούθως: 

Ø Κτίρια και τεχνικά έργα: 25 έτη. 

Ø Εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων 10 έτη 

Ø Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 10 έτη. 

Ø Μεταφορικά μέσα επιβατικά 6 έτη. 

Ø Μεταφορικά μέσα φορτηγά κ.λπ. 10 έτη. 

Ø Έπιπλα και εξοπλισμός γραφείων 10 έτη. 

Ζημία απομειώσεως καταχωρίζεται όταν εκτιμάται ότι η λογιστική αξία του στοιχείου έχει 

υπερβεί την ανακτήσιμη αξία του. 

Οι λογιστικές αξίες των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ελέγχονται για 

απομείωση όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστικές αξίες τους είναι μεγαλύτερες από τις 

ανακτήσιμες. Στην περίπτωση αυτή υπολογίζεται η ανακτήσιμη αξία των πάγιων περιουσιακών 

στοιχείων και αν οι λογιστικές αξίες υπερβαίνουν την εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία, η σχετική 

διαφορά καταχωρίζεται ως ζημία απομείωσης στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Το ανακτήσιμο 
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ποσό των περιουσιακών στοιχείων είναι το μεγαλύτερο μεταξύ της εύλογης αξίας (μείον τα 

απαιτούμενα για την πώληση έξοδα) και της αξίας χρήσεως αυτών.  

γ) Διαγραφή 

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία διαγράφονται κατά την πώλησή τους ή αν η Εταιρεία δεν 

αναμένει μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρησιμοποίησή τους ή την πώλησή τους.  

3.1.1.2  Επενδυτικά Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

α) Αρχική καταχώριση 

Τα επενδυτικά ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος 

κτήσεως, το οποίο περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην 

παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση.  

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση 

Τα επενδυτικά ακίνητα αποτιμούνται στην εύλογη αξία τους, η οποία εκτιμάται από 

επαγγελματίες εκτιμητές και επανεκτιμάται τουλάχιστον ανά διετία και σε κάθε περίπτωση όταν οι 

συνθήκες της αγοράς υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία του στοιχείου διαφέρει σημαντικά από την 

εύλογη αξία του. Διαφορές από την αποτίμηση των επενδυτικών ακινήτων στην εύλογη αξία τους 

καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζημιές στα αποτελέσματα της περιόδου που προκύπτουν. Τα 

επενδυτικά ακίνητα που αποτιμούνται στην εύλογη αξία τους και δεν υπόκεινται σε απόσβεση. 

Η εύλογη αξία των επενδυτικών ακινήτων προσδιορίστηκε από πιστοποιημένο ανεξάρτητο 

επαγγελματία εκτιμητή. Ως αξία κτήσεως των επενδυτικών ακινήτων λήφθηκε η εύλογη αξία κατά 

την 21.09.2016 και κατόπιν με βάση τις μεταβολές του δείκτη τιμών της ΤτΕ για κατοικίες περιοχής 

Αθηνών, παλαιότητας άνω των 5 ετών από 31.12.2013 έως σήμερα έγινε αναγωγή από τον 

εκτιμητή για 31.12.2013, 31.12.2014 και 31.12.2015 

γ) Διαγραφή 

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία διαγράφονται κατά την πώλησή τους ή αν η Εταιρεία δεν 

αναμένει μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρησιμοποίησή τους ή την πώλησή τους 

 

3.1.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία  

Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν λογισμικά προγράμματα.  

Η αξία των λογισμικών προγραμμάτων περιλαμβάνει το κόστος αγοράς λογισμικών 

προγραμμάτων καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί προκειμένου αυτά να τεθούν σε 

καθεστώς λειτουργίας, μειωμένη κατά το ποσό των σωρευμένων αποσβέσεων και τυχόν 

απομειώσεων της αξίας τους. Σημαντικές μεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται στα 

λογισμικά προγράμματα όταν προσαυξάνουν την απόδοση τους πέραν των αρχικών 

προδιαγραφών.  

Η απόσβεση των λογισμικών προγραμμάτων λογίζεται βάσει της σταθερής μεθόδου 

αποσβέσεως σε 5 έτη.  

Η απόσβεση όλων των ανωτέρω στοιχείων περιλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 
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3.1.3. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

3.1.3.1. Συμμετοχές 

Οι συμμετοχές παρακολουθούνται στο κόστος κτήσεως υποκείμενες σε έλεγχο απομειώσεως 

της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ή γεγονότα που υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία τους 

ενδέχεται να μην είναι ανακτήσιμη. Ζημίες απομειώσεως καταχωρίζονται όταν η λογιστική αξία των 

συμμετοχών υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία τους. Ως ανακτήσιμη αξία θεωρείται η αξία χρήσεως 

που είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών χρηματοροών από την συμμετοχή, στην 

επόμενη πενταετία και της υπολειμματικής της αξίας στο τέλος της πενταετίας. 

3.1.3.2. Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

α) Αρχική καταχώριση 

Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, 

δηλαδή στο κόστος που απαιτήθηκε για την απόκτηση τους. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει το 

σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων (ή ταμειακών ισοδύναμων) ή την εύλογη αξία άλλου 

ανταλλάγματος που διατέθηκε για την απόκτηση, πλέον δαπάνες αγοράς. 

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

αποτιμούνται στο κόστος κτήσεώς τους (ονομαστικά ποσά) μείον τυχόν ζημίες απομειώσεως, εκτός 

από τα έντοκα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία, όταν τα ποσά, ο χρόνος λήξεώς 

τους ή το επιτόκιο είναι σημαντικά, αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του 

πραγματικού επιτοκίου (ή με τη σταθερή μέθοδο).   

Ζημία απομειώσεως προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι μεγαλύτερη από το 

ποσό που η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό. 

Το ποσό που η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό 

στοιχείο είναι το μεγαλύτερο από: 

Ø Την παρούσα αξία του ποσού που εκτιμάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό στοιχείο, 

υπολογιζόμενη με τη χρήση του αρχικού πραγματικού επιτοκίου. 

Ø Την εύλογη αξία του στοιχείου, μειωμένη με το απαιτούμενο κόστος πωλήσεως. 

Οι ζημίες απομειώσεως καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και αναστρέφονται 

ως κέρδη σε αυτή, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν πάψουν να υφίστανται. Αναστροφή 

γίνεται μέχρι της αξίας που θα είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε καταχωριστεί ζημία απομειώσεως.  

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα αποτιμούνται με την ισοτιμία 

του ξένου νομίσματος κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι σχετικές συναλλαγματικές διαφορές 

καταχωρίζονται στα αποτελέσματα.  

γ) Διαγραφή 
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Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται όταν και μόνον όταν εκπνεύσουν 

τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμιακών ροών του στοιχείου ή μεταβιβαστούν ουσιαστικά όλοι οι 

κίνδυνοι και τα οφέλη που προκύπτουν από την κυριότητα του στοιχείου αυτού. 

3.1.4. Φόροι εισοδήματος 

3.1.4.1. Τρέχων φόρος 

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος περιλαμβάνει: 

Ø Τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει με βάση τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας 

φορολογικής νομοθεσίας. 

Ø Τον φόρο εισοδήματος και τις προσαυξήσεις που προκύπτουν από τον φορολογικό 

έλεγχο.  

Η Εταιρεία, για τις διαφορές φορολογικού ελέγχου ανέλεγκτων χρήσεων, σχηματίζει 

σχετική πρόβλεψη, όταν εκτιμά ότι από ενδεχόμενο φορολογικό έλεγχο, θα προκύψουν 

πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις και θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές 

καταστάσεις της εταιρείας. Όταν βεβαιώνονται από τις φορολογικές αρχές πρόσθετοι 

φόροι και προσαυξήσεις και γίνονται αποδεκτές από την Εταιρεία μεταφέρονται σε 

μείωση της σχηματισμένης προβλέψεως. Τυχόν διαφορά καταχωρίζεται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων χρήσεως. 

 

3.1.4.2. Αναβαλλόμενοι φόροι 

Αναβαλλόμενοι φόροι προκύπτουν όταν υπάρχουν προσωρινές (αναστρέψιμες) διαφορές 

μεταξύ λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσεως στοιχείων του ισολογισμού.  

Η εταιρεία έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων. Ειδικότερα η Εταιρεία 

καταχωρίζει: 

Ø Όλες τις αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις για όλες τις φορολογητέες 

προσωρινές διαφορές, εκτός εάν η υποχρέωση προκύπτει από την αρχική καταχώριση 

υπεραξίας ή την αρχική καταχώριση περιουσιακού στοιχείου ή υποχρεώσεως σε 

συναλλαγή που δεν αφορά συνένωση επιχειρήσεων και κατά το χρόνο της συναλλαγής 

δεν επηρεάζεται ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογητέο αποτέλεσμα. 

Ø Τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις μόνο στο βαθμό που είναι σφόδρα πιθανό 

και τεκμηριωμένο ότι θα υπάρχουν φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων οι 

εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές μπορούν να χρησιμοποιηθούν, με εξαίρεση την 

περίπτωση που η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση προκύπτει από την αρχική 

καταχώριση περιουσιακού στοιχείου ή υποχρεώσεως σε μια συναλλαγή που δεν αφορά 

συνένωση επιχειρήσεων και κατά το χρόνο της συναλλαγής δεν επηρεάζεται ούτε το 

λογιστικό ούτε το φορολογητέο αποτέλεσμα. 

Χρεωστικά και πιστωτικά υπόλοιπα των αναβαλλόμενων φόρων υπόκεινται σε συμψηφισμό 

και τα αντίστοιχα καθαρά ποσά παρουσιάζονται στον ισολογισμό και στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων. 

3.1.5. Αποθέματα 
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α) Αρχική καταχώριση 

Τα αποθέματα καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο περιλαμβάνει κάθε 

δαπάνη που απαιτείται για να έλθει κάθε στοιχείο των αποθεμάτων στην παρούσα κατάσταση ή 

θέση ή επιδιωκόμενη χρήση.  

Ειδικότερα το κόστος των ιδιοπαραγόμενων αποθεμάτων, περιλαμβάνει το κόστος πρώτων 

υλών, αναλώσιμων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται άμεσα με τα εν λόγω στοιχεία. 

Επιπλέον περιλαμβάνει μια εύλογη αναλογία σταθερών και μεταβλητών εξόδων που σχετίζονται 

έμμεσα με το ιδιοπαραγόμενο στοιχείο, στο βαθμό που τα ποσά αυτά αναφέρονται στην περίοδο 

παραγωγής. Η εταιρεία δεν έχει ιδιοπαραγόμενα αποθέματα μακράς περιόδου παραγωγής ή 

ωριμάνσεως. 

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα αποθέματα  αποτιμούνται στην κατ' είδος 

χαμηλότερη τιμή μεταξύ του κόστους κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Το 

κόστος κτήσεως προσδιορίζεται με τη μέθοδο της σειράς εξαντλήσεως (F.I.F.O.).. 

Δεν έχουμε χρηματιστηριακά εμπορεύματα και βιολογικά περιουσιακά στοιχεία. 

3.1.6. Προκαταβολές και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Οι προκαταβολές δαπανών καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως (καταβαλλόμενα 

ποσά) και  αποτιμούνται μεταγενέστερα στο αρχικό κόστος κτήσεως, μείον τα χρησιμοποιηθέντα 

ποσά βάσει της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομειώσεως. Η απομείωση των 

προκαταβολών δαπανών αναφέρεται στην περίπτωση στην οποία ο λήπτης του σχετικού ποσού 

δεν είναι σε θέση ούτε να εκπληρώσει την δέσμευση που ανέλαβε ούτε να επιστρέψει το υπόλοιπο 

του ποσού. 

Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος 

κτήσεως και αποτιμούνται μεταγενέστερα στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και 

ανακτήσιμης αξίας, δηλαδή του ποσού που αναμένεται να ληφθεί. 

3.1.7. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, τόσο κατά την αρχική καταχώριση, όσο και 

μεταγενέστερα, αποτιμούνται στα ονομαστικά ποσά τους, εκτός από τις μακροπρόθεσμης λήξεως, 

οι οποίες αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Οι 

χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα αποτιμούνται με την ισοτιμία 

του ξένου νομίσματος κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι σχετικές συναλλαγματικές διαφορές 

καταχωρίζονται στα αποτελέσματα. 

β) Διαγραφή 

Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική δέσμευση 

εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την δημιούργησε 

δεν υφίσταται πλέον.  

 
3.1.8. Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 
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α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση 

Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται 

μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. 

Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά το διακανονισμό των μη 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία 

προκύπτουν.  

β) Διαγραφή 

Μια μη χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική 

δέσμευση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την 

δημιούργησε δεν υφίσταται πλέον.  

 
3.1.9. Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό 

που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους, εκτός αν η αποτίμηση στην παρούσα αξία 

του ποσού που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους έχει σημαντική επίδραση στα 

ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Ειδικότερα, οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, 

που προκύπτουν σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, κατά την ημερομηνία του 

ισολογισμού. 

 
3.1.11. Έσοδα και έξοδα 

Η εταιρεία καταχωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται δουλευμένα.  

Ειδικότερα: 

Ø Τα έσοδα από πώληση αγαθών καταχωρίζονται εντός της περιόδου στην οποία 

καθίστανται δουλευμένα και εφόσον πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

ü Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται 

με την κυριότητά τους. 

ü Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή. 

ü Τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα και 

θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα. 

Ø Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών και κατασκευαστικά συμβόλαια καταχωρίζονται με τη 

μέθοδο του ποσοστού ολοκληρώσεως. 

Ø Τα έσοδα που προέρχονται από τη χρήση περιουσιακών στοιχείων της οντότητας από 

τρίτους καταχωρίζονται ως εξής: 

ü Τα μερίσματα ή παρόμοιας φύσεως εισόδημα από τη συμμετοχή στην καθαρή θέση 

άλλων οντοτήτων όταν εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει τη 

διανομή τους. 

ü Τα δικαιώματα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων. 
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3.1.12. Στοιχεία της καθαρής θέσεως 

Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στα 

ονομαστικά ποσά, που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί. 

3.1.13. Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

Τα στοιχεία αυτά αφορούν ενδεχόμενα δικαιώματα και δεσμεύσεις αντίστοιχα, τα οποία 

προκύπτουν από γεγονότα του παρελθόντος και η ύπαρξή τους θα επιβεβαιωθεί μόνο από το αν 

συμβούν ή δεν συμβούν ένα ή περισσότερα αβέβαια μελλοντικά γεγονότα, τα οποία δεν είναι 

πλήρως υπό τον έλεγχο της Εταιρείας. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται στις σημειώσεις των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

3.1.14. Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού 

Οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του 

ισολογισμού, προσαρμόζονται, εάν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι διορθωτικά γεγονότα μετά την 

ημερομηνία αυτή επιβάλλουν προσαρμογές της αξίας τους. Οι προσαρμογές αυτές γίνονται για 

τέτοια γεγονότα, ως την ημερομηνία εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό 

Συμβούλιο. Τα μη διορθωτικά, μετά την ημερομηνία του ισολογισμού γεγονότα, γνωστοποιούνται 

εφόσον είναι σημαντικά, στις σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.   

 

3.1.15. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές 

Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική εμπειρία 

και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων αναμενόμενων μελλοντικών γεγονότων που, 

υπό τις παρούσες συνθήκες, αναμένεται να πραγματοποιηθούν. 

 

3.2. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων, μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων και 

διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων 

3.2.1. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων 

Οι μεταβολές λογιστικών αρχών και μεθόδων, καταχωρίζονται με αναδρομική 

επαναδιατύπωση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων όλων των περιόδων που 

δημοσιοποιούνται μαζί με τις καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου, ώστε τα παρουσιαζόμενα 

κονδύλια να είναι συγκρίσιμα. 

Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας μεταβολής. 

3.2.2 Μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων 

Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων καταχωρίζονται στην περίοδο, στην οποία 

διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους, κατά 

περίπτωση. Οι μεταβολές αυτές δεν καταχωρίζονται αναδρομικά. 

Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας μεταβολής. 

3.2.3. Διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων 

Οι διορθώσεις σφαλμάτων καταχωρίζονται με την αναδρομική διόρθωση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με τις 

καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου.  
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Στην παρούσα περίοδο 2018 δεν εντοπίστηκε σφάλμα προηγούμενης περιόδου. 

 

 

4. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόμου προκειμένου να επιτευχθεί εύλογη 

παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η εταιρεία παρεκκλίνει από την εφαρμογή μιας διατάξεως 

του νόμου για να εκπληρώσει την υποχρέωση της εύλογης παρουσιάσεως των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, γνωστοποιεί και αιτιολογεί επαρκώς την παρέκκλιση αυτή.  

Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως. 

 

 

5. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρεώσεως με περισσότερα από 

ένα κονδύλια του ισολογισμού 

Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζεται με περισσότερα από ένα 

κονδύλια του ισολογισμού. 
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6. Πληροφορίες σχετικά με ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 

6.1. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Πίνακας μεταβολών ενσώματων πάγιων στοιχείων ιδιοχρησιμοποιούμενων 

 

ΑΚΙΝΗΤΑ 

Μηχανολογικός 

εξοπλισμός 

ΛΟΙΠΟΣ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

  Γήπεδα 

Κτίρια 

(Εγκαταστάσεις 

σε ακίνητα 

τρίτων) 

Σύνολο 
Μέσα 

μεταφοράς 

Έπιπλα & 

λοιπός 

εξοπλισμός 

Σύνολο 

Αξία κτήσεως              0,00  

Υπόλοιπο 1.1.2017 0,00  39.980,10  39.980,10  4.868.315,19  151.387,55  161.804,84  313.192,39  

Προσθήκες περιόδου 0,00  0,00  0,00  595.012,30    15.557,69  15.557,69  

Μειώσεις περιόδου 0,00  0,00  0,00  0,00  -500,00  0,00  -500,00  

Υπόλοιπο 31.12.2017 0,00  39.980,10  39.980,10  5.463.327,49  150.887,55  177.362,53  328.250,08  

Σωρευμένες αποσβέσεις 

και απομειώσεις 
              

Υπόλοιπο 1.1.2017 0,00  21.991,85  21.991,85  2.080.850,92  97.389,40  93.099,06  190.488,46  

Αποσβέσεις περιόδου 0,00  1.305,29  1.305,29  451.746,40  10.642,45  13.388,26  24.030,71  

Μειώσεις αποσβέσεων 
περιόδου 

0,00  0,00  0,00  0,00  -499,99  0,00  -499,99  

Υπόλοιπο 31.12.2017 0,00  23.297,14  23.297,14  2.532.597,32  107.531,86  106.487,32  214.019,18  

Καθαρή λογιστική αξία 

31.12.2017 
0,00  16.682,96  16.682,96  2.930.730,17  43.355,69  70.875,21  114.230,90  

Αξία κτήσεως              0,00  

Υπόλοιπο 1.1.2018 0,00  39.980,10  39.980,10  5.463.327,49  150.887,55  177.362,53  328.250,08  

Προσθήκες περιόδου 0,00  0,00  0,00  7.890,86    6.958,34  6.958,34  

Μειώσεις περιόδου 0,00  0,00  0,00  0,00  -1.000,00  0,00  -1.000,00  

Υπόλοιπο 31.12.2018 0,00  39.980,10  39.980,10  5.471.218,35  149.887,55  184.320,87  334.208,42  

Σωρευμένες αποσβέσεις 

και απομειώσεις 
              

Υπόλοιπο 1.1.2018 0,00  23.297,14  23.297,14  2.532.597,32  107.531,86  106.487,32  214.019,18  

Αποσβέσεις περιόδου 0,00  1.305,29  1.305,29  498.913,57  10.642,45  13.700,93  24.343,38  

Μειώσεις αποσβέσεων 
περιόδου 

0,00  0,00  0,00  0,00  -424,95  0,00  -424,95  

Υπόλοιπο 31.12.2018 0,00  24.602,43  24.602,43  3.031.510,89  117.749,36  120.188,25  237.937,61  

Καθαρή λογιστική αξία 

31.12.2018 
0,00  15.377,67  15.377,67  2.439.707,46  32.138,19  64.132,62  96.270,81  

 

 

Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα αφορούν εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων.  
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6.2. Επενδυτικά ακίνητα 

(Αποτίμηση στην εύλογη αξία) 

Πίνακας μεταβολών 

επενδυτικών ακινήτων 

2018 2017 

Γήπεδα Κτίρια  Σύνολο Γήπεδα Κτίρια  Σύνολο 

Υπόλοιπο ενάρξεως 61.000,00  76.000,00  137.000,00  61.000,00  76.000,00  137.000,00  

Διαφορές αποτιμήσεως στα 

αποτελέσματα 
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Μεταφορές περιόδου 0,00    0,00  0,00    0,00  

Υπόλοιπο λήξεως 61.000,00  76.000,00  137.000,00  61.000,00  76.000,00  137.000,00  

 

Η εύλογη αξία των επενδυτικών ακινήτων προσδιορίστηκε από πιστοποιημένο ανεξάρτητο 

επαγγελματία εκτιμητή. Η λογιστική αξία των στοιχείων αυτών την 31.12.2018 που θα 

καταχωριζόταν στον ισολογισμό, εάν τα εν λόγω στοιχεία δεν είχαν αποτιμηθεί στην εύλογη αξία 

τους, ανέρχεται σε 49.848,25 ευρώ. 

Στον παρακάτω πίνακα περιγράφονται οι σημαντικές υποθέσεις και οι τεχνικές αποτιμήσεως 

των εύλογων αξιών. 

Πίνακας σημαντικών υποθέσεων και τεχνικές αποτιμήσεως 

Ακίνητο 

Εύλογη 

Αξία  

31.12.2015 

Μέθοδος 

εκτιμήσεως 

Κτίριο Λ. Κύμης 155 137.000 

Μέθοδος 

συγκριτικών 

στοιχείων 

κτηματαγοράς 

(Comparable 

Method)  

 

Εδώ σημειώνουμε ότι : κατ’ αρχάς εκτιμήθηκε η εύλογη αξία κατά την 21.09.2016 και κατόπιν 

με βάση τις μεταβολές του δείκτη τιμών της ΤτΕ για κατοικίες περιοχής Αθηνών, παλαιότητας άνω 

των 5 ετών από 31.12.2013 έως σήμερα έγινε αναγωγή από τον εκτιμητή για 31.12.2013, 

31.12.2014 και 31.12.2015.. 

Από το ακίνητο αυτό η εταιρεία έχει έσοδα 4.800,00 ευρώ ετησίως και είναι ελεύθερο βαρών. 
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6.3. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 

  

Λοιπά άυλα 

στοιχεία 

Αξία κτήσεως    

Υπόλοιπο 1.1.2017 6.084,00  

Προσθήκες περιόδου 348,00  

Μειώσεις περιόδου 0,00  

Μεταφορές περιόδου 0,00  

Υπόλοιπο 31.12.2017 6.432,00  

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις   

Υπόλοιπο 1.1.2017 5.927,33  

Αποσβέσεις περιόδου 123,26  

Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου 0,00  

Μεταφορές περιόδου 0,00  

Υπόλοιπο 31.12.2017 6.050,59  

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2017 381,41  

Αξία κτήσεως    

Υπόλοιπο 1.1.2018 6.432,00  

Προσθήκες περιόδου 405,00  

Μειώσεις περιόδου 0,00  

Μεταφορές περιόδου 0,00  

Υπόλοιπο 31.12.2018 6.837,00  

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις   

Υπόλοιπο 1.1.2018 6.050,59  

Αποσβέσεις περιόδου 199,06  

Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου 0,00  

Μεταφορές περιόδου 0,00  

Υπόλοιπο 31.12.2018 6.249,65  

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2018 587,35  

 

 
 
 
7. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
 

7.1 Αποτίμηση στο κόστος κτήσεως 

7.1.1. Συμμετοχές σε θυγατρικές – κοινοπραξίες. 

Η Εταιρεία μας έχει τις παρακάτω συμμετοχές. 
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ / ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΔΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ 

31.12.2018 
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ 

31.12.2017 

Κ/ΞΙΑ ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ ΑΕ - ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΤΕ Αθήνα Ελλάδα 50,00% 5.000,00 5.000,00 

Κ/Ξ ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ ΑΕ - ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΤΕ (Αγ. Νικόλαος) Αθήνα Ελλάδα 30,00% 3.000,00 3.000,00 

Κ/Ξ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΤΕ – Σ. ΤΣΑΚΟΥΜΑΓΚΟΣ ΑΤΕ (ΑΦΜ 
997703773) 

Αθήνα Ελλάδα 50,00% 5.000,00 5.000,00 

Κ/Ξ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΤΕ – Σ. ΤΣΑΚΟΥΜΑΓΚΟΣ ΑΤΕ (ΑΦΜ  
997967350) 

Σάμος Ελλάδα 50,00% 5.000,00 5.000,00 

Κ/Ξ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΩΝ(ΡΟΥΤΣΗΣ-ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΤΕ) Αθήνα Ελλάδα 30,00% 15.000,00 15.000,00 

Κ/Ξ ΕΛΕΡΓΟ ΑΕ – ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΤΕ  (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ) Αθήνα Ελλάδα 50,00% 0,00 0,00 

Κ/Ξ DEVELOPMENT - ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΤΕ (ΑΦΜ 997127833) Αθήνα Ελλάδα 50,00% 5.000,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ (Α)     38.000,00 33.000,00 

          
ΕΡΓΟΜΑΡΙΝ  ΝΑΥΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ  Αθήνα Ελλάδα 51,00% 178.500,00 178.500,00 

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΤΕ & ΣΙΑ ΕΕ Αθήνα Ελλάδα 99,00% 9.900,00 9.900,00 

GIROIL ENTERPRISES LTD Λευκωσία Κύπρος 100,00% 1.500,00 1.500,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Β)     189.900,00 189.900,00 

          

ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β) 
    227.900,00 222.900,00 

 

 

7.1.2. Λοιπά. 

Αφορούν διάφορες δοθείσες εγγυήσεις και αναλύονται: 

Εγγύηση ΔΕΗ   448,00  

Εγγύηση  ενοικίου 5.266,77  

Εγγύηση για καλή εκτέλεση 682,10  

 

6.396,87  

 

 

7.2. Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές 

7.2.1 Εμπορικές απαιτήσεις 

Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Εμπορικές απαιτήσεις 31/12/2018 31/12/2017 

      

Πελάτες τρίτοι 2.829.377,34  1.651.749,63 

Πελάτες θυγατρικές & συγγενείς 111.873,07  233.990,23 

Επιταγές εισπρακτέες 0,00  0,00 

Σύνολο 2.941.250,41  1.885.739,86 
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7.2.2 Λοιπές απαιτήσεις 

Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Λοιπές απαιτήσεις 31.12.2018 31.12.2017 

Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων 1.418.283,73  1.534.315,40  

Χρεώστες διάφοροι 40.088,40  8.495,20  

Ελληνικό Δημόσιο 70.687,99  168.841,17  

Λογ/μοί διαχειρίσεως προκ/λων και πιστώσεων 5.941,00  112.786,85  

ΦΠΑ υποκ/τος Κύπρου 2.044,80  1.868,10  

Προκαταβολές δαπανών  ΧΥ(50 ΜΕΡΟΣ) 14.542,09  6.629,12  

ΙΚΑ 24.947,16  0,00  

Σύνολο 1.576.535,17  1.832.935,84  

 

 

7.2.3 Προπληρωμένα έξοδα  

Τα Προπληρωμένα έξοδα αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Προπληρωμένα έξοδα 

  31.12.2018 31.12.2017 

Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 2.900,20  2.900,20  

Διάφορα 664,53  0,00  

Ασφάλιστρα 11.137,29  30.082,50  

Σύνολο 14.702,02  32.982,70  

 

 

7.2.4 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

  31.12.2018 31.12.2017 

Ταμείο Κεντρικού 285.987,56  39.081,34  

Ταμείο Κύπρου 26.672,63  26.672,63  

Καταθέσεις όψεως 276.089,53  118.991,04  

Σύνολο 588.749,72  184.745,01  

 

Τα υπόλοιπα των καταθέσεων όψεως και προθεσμίας της εταιρείας κατά το τέλος της 
κλειόμενης χρήσεως είναι κατατεθειμένα σε ελληνικές συστημικές τράπεζες 
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8. Λογαριασμοί καθαρής θέσεως 
 

Το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε 11.000 κοινές με δικαίωμα 

ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 100,00 ευρώ η κάθε μία και ανέρχεται σε 1.100.000,00 ευρώ. 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η διάρθρωση της Καθαρής Θέσης. 

  
31.12.2018 

 

31.12.2017 

Καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο 

 

1.100.000,00  

 

1.100.000,00  

Αποθεματικά νόμων και καταστατικού 

     - Τακτικό αποθεματικό 

 

366.666,67  

 

366.666,67  

   Σύνολο 

 

366.666,67  

 

366.666,67  

Αφορολόγητα αποθεματικά 

     - Αφορολόγητα αποθεματικά αρθρου48 Ν. 

4172/2013 4.068.154,56  

 

4.445.154,56  

 - Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων  

 

0,00  

 

0,00  

   Σύνολο 

 

4.068.154,56  

 

4.445.154,56  

     Υπόλοιπο Αποτελεσμάτων εις νέο 

 

-339.536,05  

 

-465.746,15  

     Σύνολο καθαρής θέσης 

 

5.195.285,18  

 

5.446.075,08  

 

Το τακτικό αποθεματικό 366.666,67ευρώ σχηματίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

44 του κ.ν. 2190/1920.  

Το αφορολόγητο  αποθεματικό ποσού 4.445.154,56 ευρώ σχηματίστηκε σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4172/2013 ( από μερίσματα θυγατρικής των χρήσεων 2013 και 

2014). 

Στην κλειόμενη περίοδο καταβλήθηκαν μερίσματα  από το αφορολόγητο  αποθεματικό του 

άρθρου 48 του Ν. 4172/2013  ποσού 377.000,00 ευρώ.  Συγκεκριμένα  αμοιβές σε μέλος του Δ.Σ. 

ποσού 52.000,00 ευρώ και αμοιβές σε υπαλλήλους ποσού 30.000,00 ευρώ και στους μετόχους 

ποσό 295.000,00 ευρώ. 

 
9. Προβλέψεις 

9.1 Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω αποχωρήσεως από την υπηρεσία 

Η υποχρέωσης για παροχές σε εργαζομένους προσδιορίστηκε με βάση τις διατάξεις της 

εργατικής νομοθεσίας : 

Σχηματισθείσα πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 

λόγω εξόδου από την υπηρεσία  

Έως  01.01.2017   

Αναλογούσα πρόβλεψη 27.059,05  

Ανάκληση πρόβλεψης  2017 -10.239,50  

Σύνολο 31.12.2017 16.819,55  

    

01.01.2018 16.819,55  

Σχηματισμός  πρόβλεψης  2018 13.102,55  

Σύνολο 31.12.2018 29.922,10  
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10. Υποχρεώσεις 
 
 

10.1 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

10.1.1 Εμπορικές υποχρεώσεις 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Εμπορικές υποχρεώσεις 

  31/12/2018 31/12/2017 

Προμηθευτές  990.119,57  118.529,51  

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις 49.212,63  75.932,63  

Προκαταβολές πελατών 101.345,13  435.000,00  

Επιταγές πληρωτέες  0,00  0,00  

Σύνολο 1.140.677,33  629.462,14  

      

 

 

 
10.1.2 Λοιπές υποχρεώσεις 

Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Λοιπές υποχρεώσεις 

  31/12/2018 31/12/2017 

Πιστωτικά υπόλοιπα χρεωστών προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις 76.719,45  41.039,01  

Πιστωτικά υπόλοιπα λογ/μων διαχειρίσεως 513,52  231,55  

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 0,00  1.760,77  

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις 0,00  174.511,84  

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες  39.917,42  33.373,58  

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.355.475,63  1.108.450,88  

Σύνολο 1.472.626,02  1.359.367,63  

 

 

 

` 
 
11. Έσοδα και έξοδα σημαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας 
 

Ακολουθεί ανάλυση αυτών των εσόδων και εξόδων στους παρακάτω πίνακες: 
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Έσοδα 

  31/12/2018 31/12/2017 

Πωλήσεις εμπορευμάτων  0,00  0,00  

Πωλήσεις διαφόρων υλικών 1.134,12  0,00  

Πωλήσεις προϊόντων  3.261.686,29  3.581,41  

Πωλήσεις προϊόντων  Υποκ/τος 0,00  0,00  

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών & μίσθωσή μηχ/των 206.394,10  650.326,84  

Μερικό σύνολο ( Α) 3.469.214,51  653.908,25  

      

Ενοίκια κτιρίων  5.400,00  5.400,00  

Μερικό σύνολο ( Β) 5.400,00  5.400,00  

      

Συναλλαγματικές διαφορές αποτίμησης 14.312,69  75,00  

Έσοδα συμμετοχών 15.125,43  0,00  

Ανάκληση σχηματισμένης πρόβλεψη αποζ/ση προσωπικού 0,00  10.239,50  

Κέρδη από εκποίηση παγίων 0,00  299,99  

Λοιπά έσοδα 156,68  107,54  

Μερικό σύνολο ( Γ) 29.594,80  10.722,03  

      

Γενικό σύνολο ( Α+Β+Γ ) 3.504.209,31  670.030,28  

 

 

Έξοδα 

  31/12/2018 31/12/2017 

Αμοιβές & Έξοδα προσωπικού 630.735,73  298.334,38  

Αμοιβές & έξοδα τρίτων 1.126.108,46  211.816,75  

Επισκευές & συντηρήσεις 82.885,82  96.535,05  

Λοιπές παροχές τρίτων 269.854,41  77.210,32  

Φόροι-Τέλη 18.689,74  17.409,53  

Έξοδα μεταφορών 24.826,49  39.053,52  

Διάφορα έξοδα 153.969,09  89.705,28  

 Έξοδα συμμετοχών  37.030,78  33.811,24  

Αποσβέσεις 524.761,30  477.205,66  

 Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 50.701,24  29.228,58  

Πρόβλεψη αποζ/ση προσωπικού 13.102,55  0,00  

Μερικό σύνολο ( Α) 2.932.665,61  1.370.310,31  
      

Ζημίες από εκποίηση παγίων 525,05  0,00  

Μερικό σύνολο ( Β) 525,05  0,00  

      

Λοιπά έξοδα 15.598,80  81.068,75  

Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 164.772,90  19,98  

  180.371,70  81.088,73  

Μερικό σύνολο ( Γ) 180.896,75  81.088,73  
      

Γενικό σύνολο ( Α+Β + Γ ) 3.113.562,36  1.451.399,04  
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  31/12/2018 31/12/2017 

Έξοδα διοίκησης 621.446,12  767.058,77  

Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 50.701,24  29.228,58  

Ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία 0,00  0,00  

 Έξοδα συμμετοχών  37.030,78  33.811,24  

Μεταφορά στα πάγια 0,00  0,00  

Έξοδα παραγωγής -Κόστος πωλήσεων 2.223.487,47  540.211,72  

  2.932.665,61  1.370.310,31  

      

 

Για τα Έξοδα προηγούμενων χρήσεων βλ. σημείωση 25γ 

 

 
12. Προτεινόμενη διάθεση κερδών 
 

Τα κέρδη της χρήσεως θα συμψηφίσουν ζημιές προηγούμενων χρήσεων.  

 

13. Καταβληθέντα μερίσματα στην περίοδο 
 

Στην κλειόμενη περίοδο καταβλήθηκαν από κέρδη αφορολόγητο αποθεματικό (άρθρο 48 ν. 

4172/2013) που δημιουργήθηκε σε προηγούμενες χρήσεις αμοιβές σε μέλος του Δ.Σ. ποσού 

52.000,00 ευρώ και αμοιβές σε υπάλληλο ποσού 30.000,00 ευρώ και στους μετόχους το ποσό των 

295.000,00 ευρώ.  

 
 

14. Λογιστικός χειρισμός κερδών περιόδου 
 

Η κλειόμενη χρήση παρουσίασε κέρδος .σε αντίθεση με προηγούμενες χρήσεις που ήταν 

ζημιογόνες.  Τα κέρδη περιόδου 01.01. – 31.12.2018 ποσού 126.210,10ευρώ συμψηφίσθηκαν με 

ζημιές προηγούμενων χρήσεων : 

  31/12/2018 31/12/2017 

Κέρδη χρήσεως  126.210,10 -696.592,89 

Πλέον : Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων -465.746,15 230.846,74 

Υπόλοιπο  ζημιών εις νέο -339.536,05 -465.746,15 

 

 

 

15. Αναβαλλόμενοι φόροι 
 

Η εταιρεία έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων. Ο λογαριασμός παρουσίασε 

την ακόλουθη κίνηση εντός της χρήσεως 2018: 



Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

της χρήσεως 01.01.2018 έως 31.12.2018 

ποσά σε ευρώ 

36 

 

 

Αναβαλλόμενοι φόροι 
Υπόλοιπο 

2017 

Χρεώσεις 

2018 

Πιστώσεις 

2018 

Υπόλοιπο 

2018 

Μεταβολές στα 

αποτελέσματα 

Μεταβολές στην 

καθαρή θέση 

Έσοδα Έξοδα Αύξηση Μείωση 

Απαιτήσεις                 

Προβλέψεις παροχών προσωπικού 4.877,67  3.668,71  168,20  8.378,18  3.668,71  168,20  0,00  0,00  

Απομείωση απαιτήσεων 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Αποτίμηση διαθέσιμων για πώληση 

χρηματοοικονομικών στοιχείων  
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Σύνολο 4.877,67  3.668,71  168,20  8.378,18  3.668,71  168,20  0,00  0,00  

Υποχρεώσεις                 

Διαφορές αποσβέσεων 1.686,26    814,06  2.500,32  0,00  814,06  0,00  0,00  

Αποτίμηση παγίων στοιχείων 19.372,08  0,00  2.530,09  21.902,17  0,00  2.530,09  0,00  0,00  

Σύνολο 21.058,34  0,00  3.344,15  24.402,49  0,00  3.344,15  0,00  0,00  

                  

Καθαρό ποσό -16.180,67  3.668,71  -3.175,95  -16.024,31  3.668,71  3.512,35  0,00  0,00  

 

 

16. Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού 
 

Ο μέσος όρος των απασχολούμενων ανά κατηγορία ανέρχεται σε άτομα: 

  31/12/2018 31/12/2017 

Διοικητικό προσωπικό 9 9 

Εργατοτεχνικό προσωπικό 7 7 

Σύνολο 16 16 

 

Η εταιρεία σε σχέση με το απασχολούμενο προσωπικό επιβαρύνθηκε με τα εξής ποσά: 

  31/12/2018 31/12/2017 

Μισθοί και ημερομίσθια 425.448,52  211.423,35  

Κοινωνικές επιβαρύνσεις 127.057,21  62.671,03  

Αποζημιώσεις απόλυσης από την υπηρεσία 78.230,00  24.000,00  
Λοιπές παροχές 0,00  240,00  

Σύνολο 630.735,73  298.334,38  

 
 

Διοικητικού (υπαλληλικού) προσωπικού: 

Μισθοί 238.964,48  127.044,47  

Κοινωνικές επιβαρύνσεις και βοηθήματα  63.444,75  34.453,90  

Αποζημιώσεις απόλυσης από την υπηρεσία 56.500,00  10.500,00  

Εργατοτεχνικού προσωπικού: 

Ημερομίσθια 186.484,04  84.378,88  

Κοινωνικές επιβαρύνσεις και βοηθήματα  63.612,46  28.217,13  

Αποζημιώσεις απόλυσης από την υπηρεσία 21.730,00  13.500,00  

  

Λοιπές παροχές 0,00 240,00 

Σύνολο 630.735,73 298.334,38 
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17. Ανάλυση του κύκλου εργασιών ανά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές 
περιοχές 
 

Ο κύκλος εργασιών αναλύεται ως εξής: 

  31/12/2018 31/12/2017 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ     

    Δημοσίου αυτοτελώς -11.974,20 3.581,41 

    Υπεργολαβίες δημοσίων έργων 0,00 0,00 

Παροχή υπηρεσιών προς το Δημόσιο 0,00 0,00 

Παροχή υπηρεσιών προς ιδιώτες 0,00 21.209,68 

    Ιδιωτικά έργα 1.085.949,00 0,00 

    Μίσθωση εξοπλισμού  117.000,00 2.000,00 

    Λοιπά  8.666,10 0,00 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ      

    Ιδιωτικά έργα 2.187.711,49 0 

    Μίσθωση εξοπλισμού 78.240,00 612.760,00 

    Λοιπά  3.622,12 14.357,16 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ     

    Πωλήσεις ετοίμων (τεχνικά έργα) 0,00  0,00  

ΣΥΝΟΛΟ 3.469.214,51  653.908,25  

 

 
18.  Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και 
εποπτικών οργάνων 
 

Υπάρχουν :. 

Απαιτήσεις από μέλη του Δ.Σ. 6.001,00 

Υποχρεώσεις προς μέλη του Δ.Σ. 71.692,60 
 

 
19.  Συμμετοχές σε εταιρείες με απεριόριστη ευθύνη των εταίρων 
 

Η εταιρεία συμμετέχει ως ομόρρυθμος εταίρος στην παρακάτω εταιρεία: 

Επωνυμία 
Νομική 
μορφή 

Έδρα 
Αξία 

κτήσεως 
Ποσοστό 

Συμμετοχής 

 ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ : Ετερόρρυθμη 
Λ. Κύμης 155  Ν. Ηράκλειο 
Αττικής  141 22 

9.900,00  99% 

 

 
20.  Στοιχεία της εταιρείας που καταρτίζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις του τελικού συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί η 
εταιρεία ως θυγατρική 
 

Η εταιρεία είναι η μητρική επιχειρήσεων όμως, δεν καταρτίζονται ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις διότι δεν πληρούνται τα υπό του νόμου καθοριζόμενα όρια . 
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21. Τόπος στον οποίο διατίθενται οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις 
 

Δεν συντρέχει περίπτωση. 

 

22. Αμοιβές σε μέλη διοικητικών διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων 
 

Η Εταιρεία επιβαρύνθηκε με τα κατωτέρω ποσά: 

  Αμοιβές 
Κοινωνικές 

επιβαρύνσεις 

Δεσμεύσεις για παροχές 

μετά την έξοδο από την 

υπηρεσία 

Αμοιβές μελών διοικητικού συμβουλίου   για παροχή υπηρεσιών  150.000,00  0,00  0,00  

Αμοιβές από διάθεση κερδών 52.000,00  0,00  0,00  

Αμοιβές μισθοδοσίας μελών του διοικητικού συμβουλίου  0,00  0,00  0,00  

Σύνολο 202.000,00  0,00  0,00  

 

 
23. Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη 
 

Η εταιρεία έχει πραγματοποιήσει τις κατωτέρω συναλλαγές με συνδεμένα μέρη και στο τέλος 

της χρήσεως έχει τα κατωτέρω υπόλοιπα απαιτήσεων ή υποχρεώσεων από και προς συνδεμένα 

μέρη: 

  31/12/2018 31/12/2017 

Σωρευτικές πωλήσεις     

Πωλήσεις αγαθών 0,00  14.357,16  

Πωλήσεις υπηρεσιών 11.154,10  16.209,68  

Εκμίσθωση εξοπλισμού 78.240,00  612.760,00  

Λοιπά έσοδα 322,12  0,00  

Αρνητικός Λογ/μου του έργου "κατασκευή Λιμενικού - αλιευτικού 

καταφυγίου Παντοκράτορα Πρέβεζας'' που είχε αναληφθεί από 

συνδεδεμένη Κ/Ξ  

-52.974,03  0,00  

Ενοίκια 4.200,00  4.200,00  

  40.942,19  647.526,84  

Σωρευτικές αγορές     

Αγορές αγαθών 9.534,25  0,00  

  9.534,25  0,00  

Παροχές προς τη Διοίκηση/Συνδεδεμένα μέρη     

Μισθοί και άλλες βραχυπρόθεσμες εργασιακές παροχές 0,00  10.714,22  

Λοιπές αμοιβές και παροχές 170.650,00  75.000,00  

  170.650,00  85.714,22  

Υπόλοιπα απαιτήσεων τέλους χρήσεως     

Απαιτήσεις από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών   111.873,06  233.990,23  

Λοιπές απαιτήσεις 1.424.283,73  1.606.302,25  

  1.536.156,79  1.840.292,48  

Υπόλοιπα υποχρεώσεων τέλους χρήσεως     

Υποχρεώσεις από αγορές αγαθών και υπηρεσιών   49.212,63  75.932,63  

Λοιπές υποχρεώσεις 134.947,75  215.550,85  

  184.160,38  291.483,48  
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24. Διακανονισμοί (συμφωνίες) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό με 
σημαντικές θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις επί της εταιρείας 
 

Δεν υφίστανται τέτοιοι διακανονισμοί.  

 

 

25. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που 
δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό 
 

α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις – συμβάσεις leasing. 

Δεν υπάρχουν. 

β) Εγγυήσεις  

Η Εταιρεία έχει χορηγήσει εγγυητικές επιστολές προς διάφορους τρίτους, ανάλυση των 

οποίων παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα: 

  31/12/2018 31/12/2017 

Καλής εκτέλεσης έργου 1.198.965,16  1.864.368,62  

Λοιπές εγγυήσεις σε τρίτους 848.614,49  535.445,38  

Σύνολο 2.047.579,65  2.399.814,00  

 

 

 
γ) Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις & ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι τη χρήση 2016.  

Κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2018 η εταιρεία ελέγχθηκε φορολογικά για τις χρήσεις 2014 

έως και 2016. Οι επιβαρύνσεις που της επιβλήθηκαν (φόροι, τέλη, προσαυξήσεις) συνολικού ποσού 

164.772,90. Το ποσό αυτό, περιέχεται στο κονδύλι του λογαριασμού ‘‘Λοιπά έξοδα και ζημιές’’ της 

Κατάστασης Αποτελεσμάτων. 

Για τις χρήσεις 2017 και 2018 η Εταιρεία δεν υπήχθη στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών 

Ελεγκτών Λογιστών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013. 

Για τις χρήσεις που έληξαν μετά την 31 Δεκεμβρίου 2016 και παραμένουν φορολογικά 

ανέλεγκτες, από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές ή και από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή της 

Εταιρείας, η εκτίμησή μας είναι ότι οι φόροι που ενδεχομένως προκύψουν δεν θα ασκήσουν 

ουσιώδη επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

 

δ) Επίδικες υποθέσεις. 

Δεν υπάρχουν δικαστικές υποθέσεις που να εμπλέκεται η εταιρεία.   
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ε)  Χειρισμός χρεωστικών τόκων  

Το σύνολο των  χρεωστικών τόκων της χρήσεως 2018 εμφανίζονται στα αποτελέσματα 

χρήσεως και δεν  επαύξησαν το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών. 

στ) Δεσμεύσεις για παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Δεν υπάρχουν. 

 

 

26. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 
 

Δεν συνέβησαν τέτοια γεγονότα. 

 

 

 

 Ν. Ηράκλειο, 28 Ιουνίου 2019 
 

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                       Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
     & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
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