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Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο της «ΕΡΓΟΤΕΚ Α.Ε.» την 30/04/2016. Επισηµαίνεται ότι τα
δηµοσιευµένα συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη
ορισµένες γενικές οικονοµικές πληροφορίες, αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της
οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της Εταιρείας, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.
Τσικαλάκης Γεώργιος
Πρόεδρος του ∆.Σ. & ∆ιευθύνων Σύµβουλος
«ΕΡΓΟΤΕΚ Α.Ε.»
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ΈΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΎ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ
Της ΕΡΓΟΤΕΚ Α.Ε.
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΉ ΓΕΝΙΚΉ ΣΥΝΈΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΌΧΩΝ ΕΠΊ ΤΩΝ ΕΤΉΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΉΣΕΩΣ 2015

Κύριοι µέτοχοι,
Σας θέτουµε για έγκριση τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ), που περιλαµβάνουν την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2015
µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2015 αποτελούµενες από την κατάσταση οικονοµικής θέσης, την κατάσταση
συνολικών εσόδων, την κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων, την κατάσταση ταµειακών ροών και τις
σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων και παρακαλούµε να εγκρίνετε τις ανωτέρω οικονοµικές
καταστάσεις, τη παρούσα έκθεση και να απαλλάξετε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τους Ελεγκτές από
κάθε ευθύνη για αποζηµίωση, για τη διαχειριστική χρήση 1.1.2015 έως 31.12.2015.
Γενική Ανασκό̟ηση
Η εταιρεία στη διάρκεια της κλειόµενης χρήσης δεν παρουσίασε δραστηριότητα όσον αφορά την
εκτέλεση τεχνικών έργων. Κατά τη διάρκεια της χρήσης η εταιρεία προέβη σε πώληση ακινήτου που
είχε στη κατοχή της και σε αποπληρωµή των δανειακών της υποχρεώσεων.
Πορεία Εργασιών
Κατά τη χρήση 2015 η εταιρεία δεν παρουσίασε δραστηριότητα. Τα αποτελέσµατα της χρήσης 2015
παρουσιάζονται παρακάτω.
Κατάσταση συνολικών εσόδων

Σημειώσεις

Πωλήσεις
Κόστος Πωληθέντων
Μεικτό Κέρδος
Λοιπά έσοδα
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Λοιπά έξοδα
Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσμάτων
Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

Χρηματοοικονομικά έσοδα
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Καθαρά κέρδη περιόδου
Λοιπά Συνολικά Έσοδα
Αποτίμηση χρη/κών στοχείων
Αναβαλλόμενος φόρος
Λοιπά Συνολικά Έσοδα
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
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Σημειώσεις

01.01 - 31.12.2015

01.01 - 31.12.2014

0
0
0
9.219
0
8.189
51.847

0
0
0
42.415
0
15.137
150.830

(50.816)

(123.552)

(50.438)

(119.094)

0
10.984
(61.800)
5.174
(56.626)

17
15.698
(139.233)
37.564
(101.669)

01.01 - 31.12.2015
0
0
0

01.01 - 31.12.2014
-62
16
(46)

(56.626)

(101.715)
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∆ιευκρινήσεις ε̟ί των κονδυλίων των Οικονοµικών Καταστάσεων
Περαιτέρω ανάλυση των κονδυλίων της κατάστασης οικονοµικής θέσης και της κατάστασης
συνολικών εσόδων της χρήσης 2015 παρατίθεται στις Σηµειώσεις των Οικονοµικών Καταστάσεων.
Ε̟ενδυτικές δραστηριότητες
∆εν σηµειώθηκαν επενδυτικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της χρήσης 2015.
∆ραστηριότητες στον Τοµέα Ερευνών και Ανά̟τυξης
∆εν πραγµατοποιήθηκαν Επενδύσεις ή µελέτες στο τοµέα έρευνας και ανάπτυξης
∆είκτες Μέτρησης Ε̟ιδόσεων
Η Εταιρεία παρακολουθεί τις επιδόσεις της µέσα από την ανάλυση βασικών δεικτών απόδοσης ώστε
να εντοπίζονται και να αντιµετωπίζονται έγκαιρα τυχόν αποκλίσεις. Η αποδοτικότητα µετράται µε τη
χρήση χρηµατοοικονοµικών δεικτών που χρησιµοποιούνται διεθνώς :
ROCE (Return On Capital Employed) – Αποδοτικότητα συνολικών απασχολούµενων κεφαλαίων:
Ο ∆είκτης διαιρεί τα Κέρδη προ Φόρων και Χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων µε τα συνολικά
Απασχολούµενα Κεφάλαια, τα οποία είναι το άθροισµα της Καθαρής Θέσης της Εταιρείας και του
συνόλου των ∆ανείων (βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα).
ROE (Return On Equity) – Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων :
Ο ∆είκτης διαιρεί τα Κέρδη µετά από Φόρους µε την Καθαρή Θέση της Εταιρείας.
Οι παραπάνω δείκτες κινήθηκαν ως εξής:
Τα αποτελέσµατα των αριθµοδεικτών εµφανίζονται αρνητικά, λόγω των αρνητικών αποτελεσµάτων
της εταιρείας.
∆είκτης
2015
2014
ROCE
-1.118,03% -39,25%
ROE
-1.245,84% -166,24%
Οι παραπάνω δείκτες εµφανίζονται αρνητικοί λόγω των αρνητικών αποτελεσµάτων της εταιρείας.
Τάσεις και ̟ροο̟τικές για το 2016
Η εταιρεία λόγω της δεδοµένης οικονοµικής κατάστασης στην χώρα, δεν αναµένεται να προχωρήσει
σε επενδυτικές κινήσεις. Επίσης θα γίνει προσπάθεια µείωσης των λειτουργικών της εξόδων.
Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες ̟ου αντιµετω̟ίζονται
Κίνδυνος αγοράς
Οι συναλλαγές της εταιρείας γίνονται σε ευρώ και συνεπώς δεν υπάρχει συναλλαγµατικός κίνδυνος.
Κίνδυνος ρευστότητας
Η εταιρεία εκτιµά ότι το µεγαλύτερο µέρος των στοιχείων του ενεργητικού µπορεί να ρευστοποιηθεί
σε σχετικά σύντοµο χρονικό διάστηµα.
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Κίνδυνος επιτοκίου
∆εν υπήρξαν δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας κατά την 31.12.2015 ενώ τα χρηµατοοικονοµικά
της έξοδα ανήλθαν σε 11 χιλ. € περίπου. Οι ενδεχόµενες µεταβολές των επιτοκίων δεν αναµένεται να
επηρεάσουν σηµαντικά τα χρηµατοοικονοµικά της έξοδα λόγω αποπληρωµής του συνόλου των
δανειακών υποχρεώσεων. Κατά συνέπεια η εταιρεία δεν εκτίθεται σε σηµαντικό κίνδυνο λόγω
µεταβολής των επιτοκίων.
Περαιτέρω ανάλυση επί των κινδύνων που αντιµετωπίζει η εταιρεία και τις πολιτικές διαχείρισής
τους, παρατίθενται στις Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων.
Σηµαντικά γεγονότα ̟ου συνέβησαν α̟ό τη λήξη της χρήσης µέχρι σήµερα
∆εν υπάρχουν
Ύ̟αρξη υ̟οκαταστηµάτων
∆εν υπάρχουν υποκαταστήµατα
∆ιάθεση κερδών
Τα αποτελέσµατα της εταιρείας είναι ζηµιογόνα, οπότε δεν τίθεται θέµα διανοµής µερίσµατος στους
µετόχους ή επιστροφής κεφαλαίου.
Έπειτα από τα παραπάνω κ.κ. σας παρακαλούµε να εγκρίνετε τις Οικονοµικές Καταστάσεις, την
παρούσα Έκθεση ∆ιαχείρισης και να απαλλάξετε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τους Ελεγκτές της
εταιρείας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγµένα της χρήσης 2015.
Ηράκλειο, 30 Απριλίου 2016
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
ΤΣΙΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΕΡΓΟΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Έκθεση Ελέγχου ε̟ί των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΕΡΓΟΤΕΚ
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της 31ης
∆εκεµβρίου 2015, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και
ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών
λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες.
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις
εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η
κατάρτιση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων µε
βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα
πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε
και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά
µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες
διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων
ουσιώδους ανακρίβειας των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε
λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές
δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις
περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών
δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των
λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν
από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων.
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη
θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης.
Γνώµη
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από
κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας «ΕΡΓΟΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την 31η
∆εκεµβρίου 2015, τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που
έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως
αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Έµφαση Θέµατος
Εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση 3.1 των οικονοµικών καταστάσεων, όπου περιγράφεται
το θέµα ότι λόγω των συσσωρευµένων ζηµιών το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας κατά
την 31η ∆εκεµβρίου 2015, έχει καταστεί µικρότερο από το ½ του καταβεβληµένου µετοχικού
κεφαλαίου και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 47 του
Κ.Ν. 2190/1920. Για την άρση εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου αυτού και µε στόχο την
απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων της εταιρείας, οι µέτοχοι θα πρέπει να αποφασίσουν
στην προσεχή Γενική Συνέλευση τη λήψη µέτρων για την οικονοµική υποστήριξη της εταιρείας,
προϋπόθεση η οποία έχει ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των συνηµµένων Οικονοµικών
Καταστάσεων, που συντάχθηκαν µε δεδοµένη την αρχή της συνέχισης της επιχειρηµατικής
δραστηριότητας της εταιρείας. Στη γνώµη µας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση µε το θέµα
αυτό.
Έκθεση ε̟ί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Α̟αιτήσεων
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του
∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των
οριζόµενων από τα άρθρα 43α (παρ.3α) και 37 του κ.ν. 2190/1920.
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1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΈΣ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ∆ΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2015
1.1 Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης
Σημειώσεις

31.12.2015

31.12.2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
Άύλα στοιχεία ενεργητικού
Επενδύσεις σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις
Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις

5.1
5.10
5.2

0
0
0
0
1.658
67
1.725

52.968
0
0
0
0
67
53.035

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα
Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις
Λοιπές Απαιτήσεις
Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

5.3
5.4
5.5

0
125.447
0
0
9.582
135.028

0
332.725
23.111
0
25.360
381.195

136.754

434.231

5.6
5.7
5.8
5.9

440.386
58.694
0
327.226
(821.761)
4.545

440.386
58.694
0
327.226
(765.135)
61.171

5.10

0

7.322

-

0

0

-

0
0

0
7.322

3.988
926
0
56
127.238
132.209
132.209

3.988
129
253.621
0
108.000
365.738
373.060

136.754

434.231

Σύνολο ενεργητικού
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
Αποθεματικά εύλογης αξίας
Λοιπά αποθεματικά
Κέρδη/ (ζημιές) εις νέον
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω
εξόδου από την υπηρεσία
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Λοιπές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες Προβλέψεις
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων
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1.2 Κατάσταση Συνολικών Εσόδων

Κατάσταση συνολικών εσόδων
Πωλήσεις
Κόστος Πωληθέντων
Μεικτό Κέρδος
Λοιπά έσοδα
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Λοιπά έξοδα
Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων
Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

Χρηματοοικονομικά έσοδα
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Καθαρά κέρδη περιόδου
Λοιπά Συνολικά Έσοδα
Αποτίμηση χρη/κών στοχείων
Αναβαλλόμενος φόρος
Λοιπά Συνολικά Έσοδα
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2015

Σημειώσεις

01.01 - 31.12.2015

01.01 - 31.12.2014

0
0
0
9.219
0
8.189
51.847

0
0
0
42.415
0
15.137
150.830

-

(50.816)

(123.552)

-

(50.438)

(119.094)

5.19
5.20
5.21

0
10.984
(61.800)
5.174
(56.626)

17
15.698
(139.233)
37.564
(101.669)

01.01 - 31.12.2015
0
0
0

01.01 - 31.12.2014
-62
16
(46)

(56.626)

(101.715)

5.16
5.17
5.18

Σημειώσεις
5.22
5.22
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1.3 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
Μεταβολή Καθαρής Θέσης
Μετοχικό
κεφάλαιο
Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 01.01 - 31.12.2014

Αποθεματικά
εύλογης
αξίας

Υπέρ το
άρτιο

Λοιπά
αποθεματικά

Αποτελέσματα
σε νέο

ΣΥΝΟΛΟ

440.386

58.694

0

699.875

(1.036.069)

162.886

0

0

0

(46)

(101.669)

(101.715)

Διανομή μερίσματος κερδών χρήσης 2013

0

0

0

0

0

0

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

0

0

0

0

0

0
0

Μεταφορά κερδών σε απ οθεματικό

0

0

0

(372.603)

372.603

Έσοδα/ Έξοδα καταχωρημένα απ ' ευθείας στην Καθαρή Θέση

0

0

0

0

0

0

Συνολικό Αναγνωριζόμενο Κέρδος

0

0

0

(372.649)

270.934

(101.715)

440.386

58.694

0

327.226

(765.135)

61.171

0

0

0

0

(56.626)

(56.626)

Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 01.01 - 31.12.2015
Διανομή μερίσματος κερδών χρήσης 2014

0

0

0

0

0

0

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

0

0

0

0

0

0
0

Μεταφορά κερδών σε απ οθεματικό

0

0

0

0

0

Έσοδα/ Έξοδα καταχωρημένα απ ' ευθείας στην Καθαρή Θέση

0

0

0

0

0

0

Συνολικό Αναγνωριζόμενο Κέρδος

0

0

0

0

(56.626)

(56.626)

440.386

58.694

0

327.226

(821.760)

4.545

Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015
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1.4 Κατάσταση Ταµειακών Ροών

Λειτουργικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από απαιτήσεις
Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους, κλπ
Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων
Τόκοι πληρωθέντες
Σύνολο εισροών/ εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άϋλων παγίων
Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άϋλων παγίων
Πληρωμές για την αγορά θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών κ.λπ.
Εισπράξεις από πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών κ.λπ.
Πληρωμές για την αγορά επενδυτικών τίτλων (μετοχών, αξιογράφων)
Μερίσματα εισπραχθέντα
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών/ εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και υπέρ το άρτιο
Εισπράξεις από εκδοθέντα /αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις
Σύνολο εισροών/εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα
περιόδου
(α)+(β)+(γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2015

01.01 - 31.12.2015

01.01 - 31.12.2014

239.607
(40.366)
(3.006)
(10.984)
185.252

50.663
(12.847)
0
(15.698)
22.117

0
52.590
0
0
0
0
0
52.590

0
0
0
0
0
0
17
17

0
0
(253.621)
0
(253.621)

0
0
(65)
0
(65)

(15.779)

22.070

25.360
9.581

3.290
25.360
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2. ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΈΣ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ
2.1 Οικονοµικές Καταστάσεις
Οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, είναι οι Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις της
εταιρείας και αφορούν την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2015 µέχρι 31η ∆εκεµβρίου 2015. Τα ποσά
εµφανίζονται σε Ευρώ.
2.1.1 Σύνταξη Οικονοµικών Καταστάσεων
Η ∆ιοίκηση της εταιρείας είναι υπεύθυνη για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων µε τρόπο
ώστε να δίνουν µια ακριβή και δίκαιη εικόνα της οικονοµικής κατάστασης, της περιουσιακής
διάρθρωσης, των αποτελεσµάτων και των ταµειακών της ροών.
Συνέπεια των παραπάνω η διοίκηση της εταιρείας είναι υπεύθυνη να:
- επιλέγει τις λογιστικές αρχές σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆.Λ.Π.) και τα
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.) και να τις εφαρµόζει πάγια.
- επιλέγει τις κατάλληλες λογιστικές πολιτικές – εκτιµήσεις οι οποίες συµβάλλουν στην
ακριβοδίκαιη παρουσίαση της οικονοµικής κατάστασης, της περιουσιακής διάρθρωσης, των
αποτελεσµάτων και των ταµειακών ροών της, όπου κάποιο θέµα δεν καλύπτεται από κάποιο
πρότυπο ή διερµηνεία, και να τις εφαρµόζει πάγια.
- να συντάσσει τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε την αρχή της συνέχειας της
επιχειρηµατικής δραστηριότητας.
Κατά την εκτίµηση της ∆ιοίκησης δεν υπάρχει ένδειξη που να αµφισβητεί την ορθότητα εφαρµογής
της αρχής της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern). Συνεπώς, οι συνηµµένες
Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας.
Σηµειώνεται, ότι η διοίκηση έχει καταλήξει στο συµπέρασµα ότι οι οικονοµικές καταστάσεις,
παρουσιάζουν ακριβοδίκαια την οικονοµική θέση, τη χρηµατοοικονοµική επίδοση και τις ταµιακές
ροές της εταιρείας.
Η Εταιρεία εφαρµόζει τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα προαιρετικά, λόγω της εφαρµογής αυτών από
την µητρική εταιρεία «ΚΤΙΣΤΩΡ Α.Τ.Ε.», η οποία συντάσσει ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις. Κατ’ επέκταση οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας ενσωµατώνονται ολικά στις
οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρείας.
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3. ΣΚΟΠΟΊ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΈΣ ∆ΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΎΝΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΈΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΊΕΣ
∆ΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΊΟΥ
3.1 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
Το γενικό πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας εστιάζεται στη µη προβλεψιµότητα των
χρηµατοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόµενη αρνητική τους
επίδραση στη χρηµατοοικονοµική απόδοση της εταιρείας.
Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την κεντρική οικονοµική υπηρεσία της εταιρείας, η
οποία λειτουργεί µε συγκεκριµένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Το
∆ιοικητικό Συµβούλιο παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου
καθώς και ειδικές οδηγίες για την διαχείριση συγκεκριµένων κινδύνων όπως ο συναλλαγµατικός
κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου και ο πιστωτικός κίνδυνος.
Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η παρακάτω:
Αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται µε τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες της εταιρείας,
Σχεδιασµός της µεθοδολογίας και επιλογή των κατάλληλων ενεργειών και
Εκτέλεση/εφαρµογή, σύµφωνα µε τη διαδικασία που έχει εγκριθεί από τη διοίκηση, της διαδικασίας
διαχείρισης κινδύνων.
Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα της εταιρείας αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες,
εµπορικούς χρεώστες και πιστωτές.
Κίνδυνος αγοράς
Ως κίνδυνος αγοράς ορίζεται ο κίνδυνος στη βάση του οποίου η εύλογη αξία ή οι µελλοντικές
ταµιακές ροές των χρηµατοοικονοµικών µέσων της εταιρείας ενδέχεται να παρουσιάσουν
διακυµάνσεις εξαιτίας µεταβολών στις τιµές της αγοράς.
Ο εν λόγω κίνδυνος για την εταιρεία εστιάζεται σε δύο βασικά είδη κινδύνων: τον συναλλαγµατικό
κίνδυνο και τον κίνδυνο επιτοκίου.
Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Κατά την εκτίµηση της διοίκησης δεν υπάρχει σηµαντικός κίνδυνος βάσει του οποίου η εύλογη αξία
ή οι µελλοντικές ταµιακές ροές των χρηµατοοικονοµικών µέσων ενδέχεται να παρουσιάσουν
αξιοσηµείωτες διακυµάνσεις εξαιτίας µεταβολών στις ισοτιµίες ξένου συναλλάγµατος.
Οι εµπορικές συναλλαγές της εταιρείας γίνεται µε το νόµισµα του κύριου οικονοµικού
περιβάλλοντος (νόµισµα λειτουργίας) το οποίο είναι το Ευρώ.
Κίνδυνος επιτοκίου
Η εταιρεία δεν χρησιµοποιεί χρηµατοοικονοµικά παράγωγα. Όπως και στο προηγούµενο έτος τα
λοιπά χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και οι λοιπές χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις δεν
επηρεάζονται σηµαντικά από τιµές επιτοκίων.
Ανάλυση ευαισθησίας κίνδυνου ε̟ιτοκίου
Κατά τη διάρκεια της κλειόµενης χρήσης η εταιρεία αποπλήρωσε το σύνολο των δανεικών της
υποχρεώσεων. Κατά συνέπεια δεν συντρέχει κίνδυνος µεταβολής επιτοκίου.

Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2015

14

ΕΡΓΟΤΕΚ Α.Ε.

Πιστωτικός κίνδυνος
H έκθεση της εταιρείας όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηµατοοικονοµικά
περιουσιακά στοιχεία τα οποία αναλύονται ως εξής:
31/12/2015
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

31/12/2014

9.582

25.360

Απαιτήσεις έναντι πελατών

125.447

332.725

Σύνολο

135.028

358.085

Τα ταµειακά ισοδύναµα αφορούν βραχυχρόνιες, υψηλής ευκολίας ρευστοποίησης επενδύσεις, που
είναι εύκολα µετατρέψιµες σε µετρητά και εµφανίζουν αµελητέο κίνδυνο κατά το χρόνο της
ρευστοποίησής τους.
Το υπόλοιπο που αφορά τις απαιτήσεις έναντι πελατών και λοιπές απαιτήσεις, αφορά υπόλοιπο µετά
από τυχόν προβλέψεις αποµείωσης, χωρίς να ληφθούν υπόψη εξασφαλίσεις ή άλλες πιστωτικές
αναβαθµίσεις.
Η Εταιρεία έχει θεσπίσει και εφαρµόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου µε στόχο την
ελαχιστοποίηση των επισφαλειών και την άµεση κάλυψη των απαιτήσεων µε αξιόγραφα. Η πολιτική
της εταιρείας είναι να συνεργάζεται µόνο µε αξιόπιστους πελάτες. Στις περιπτώσεις ενδείξεων
επισφάλειας των απαιτήσεων διενεργούνται σχετικές αποµειώσεις.
Η διοίκηση της εταιρείας θεωρεί ότι όσες απαιτήσεις δεν έχουν αποµειωθεί είναι υψηλής πιστωτικής
ποιότητας, συµπεριλαµβανοµένων και των καθυστερηµένων.
Για τις λοιπές απαιτήσεις όπως και για τα υπόλοιπα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία, η εταιρεία δεν
εκτίθεται σε σηµαντικό πιστωτικό κίνδυνο.
Κίνδυνος ρευστότητας
Η εταιρεία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας της µε προσεκτική παρακολούθηση των
υποχρεώσεων καθώς επίσης και των πληρωµών που πραγµατοποιούνται καθηµερινά
Συνέχιση δραστηριότητας
Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή της συνέχισης της
δραστηριότητας της εταιρείας. Παρά το γεγονός ότι η εταιρεία αφενός δεν παρουσιάζει
δραστηριότητα αφετέρου τα ίδια κεφάλαιά της έχουν καταστεί µικρότερα του ½ του µετοχικού
κεφαλαίου, οι µέτοχοι έχουν σκοπό να στηρίξουν την εταιρεία µε όποιες ενέργειες απαιτούνται µε
σκοπό την απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητάς της. Επιπλέον η ∆ιοίκηση της εταιρείας
µελετά το επιχειρηµατικό περιβάλλον του κλάδου, µε σκοπό την εκµετάλλευση κάθε
επιχειρηµατικής ευκαιρίας που τυχόν παρουσιαστεί.

3.2 Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου
Οι στόχοι της εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι οι εξής:
- να εξασφαλίσει την ικανότητα να συνεχίσει τη δραστηριότητα (going-concern)
- να εξασφαλίσει µια ικανοποιητική απόδοση στους µετόχους
- να διατηρήσει ιδανική κατανοµή κεφαλαίου µειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το κόστος
κεφαλαίου.
Η εταιρεία για να διατηρήσει ή να προσαρµόσει την κεφαλαιακή διάρθρωσή της µπορεί να
µεταβάλει το µέρισµα προς τους µετόχους, να επιστρέψει κεφάλαιο στους µετόχους, να εκδώσει νέες
µετοχές ή να εκποιήσει περιουσιακά στοιχεία για να µειώσει το χρέος της. Η εταιρεία παρακολουθεί
τη κεφαλαιακή της διάρθρωση µε βάση την ανάλυση που ακολουθεί.
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4. ΒΑΣΙΚΈΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΈΣ ΑΡΧΈΣ ΚΑΙ ΜΈΘΟ∆ΟΙ
Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν και ακολουθούνται κατά τη σύνταξη των
συνηµµένων οικονοµικών καταστάσεων αναφέρονται στις παραγράφους που ακολουθούν και έχουν
εφαρµοστεί µε συνέπεια σε όλα τα έτη υπό αναφορά, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

4.1 Λειτουργικοί τοµείς
Ως λειτουργικός τοµέας για την εταιρεία θεωρείται κάθε συστατικό µέρος του οποίου τα
αποτελέσµατα εξετάζονται τακτικά από τη ∆ιοίκηση για σκοπούς λήψης αποφάσεων σχετικά µε την
κατανοµή πόρων στον τοµέα και την εκτίµηση της αποδόσεώς του.
Η εταιρεία δεν εντάσσεται στο πεδίο εφαρµογής του ∆.Π.Χ.Α 8 «Οικονοµικές πληροφορίες κατά
τοµέα».

4.2 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
Μία Ενσώµατη Ακινητοποίηση ή προσθήκη της, αρχικά αποτιµάται στο κόστος της. Το κόστος
µίας Ενσώµατης Ακινητοποίησης προκύπτει από:
α) το αρχικό κόστος και τυχόν , β) κόστη βελτίωσης, γ) κόστη αντικατάστασης δ) κόστη
συντήρησης σε ειδικές περιπτώσεις.
Το Αρχικό Κόστος µίας Ενσώµατης Ακινητοποίησης περιλαµβάνει: α) το συνολικό καθαρό κόστος
απόκτησης, β) τα κόστη µεταφοράς και συναρµολόγησης µέχρι να γίνει λειτουργική γ) τυχόν
κεφαλαιοποιηµένο κόστος δανεισµού, δ) εκτιµούµενα κόστη αποσυναρµολόγησης και
αποκατάστασης.
Παρακολουθούνται, µετά την αρχική απόκτηση, στο κόστος µείον τις αποσβέσεις και τις
προβλέψεις, η κατηγορία των ενσώµατων ακινητοποιήσεων «Λοιπός εξοπλισµός». ∆ύναται να
παρακολουθούνται, µετά την αρχική απόκτηση, σε αξίες αναπροσαρµογής, οι κατηγορίες
ενσώµατων ακινητοποιήσεων α) Εδαφικές εκτάσεις, β) κτίρια.
Για τις ενσώµατες ακινητοποιήσεις χρησιµοποιείται η ευθεία µέθοδος απόσβεσης.
Οι συντελεστές απόσβεσης που χρησιµοποιούνται αναφέρονται σε επόµενη παράγραφο που γίνεται
λόγος για τις γνωστοποιήσεις του ∆.Λ.Π. 16 «Ενσώµατες ακινητοποιήσεις».

4.3 Χρηµατοοικονοµικά µέσα
Χρηµατοοικονοµικό µέσο είναι κάθε σύµβαση που δηµιουργεί ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο
ενεργητικού σε µία επιχείρηση και µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ένα συµµετοχικό τίτλο σε
µια άλλη επιχείρηση.
Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα ταξινοµούνται σε κατηγορίες µε βάση την ουσία της σύµβασης και το
σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. Η διοίκηση ορίζει την κατηγορία στην οποία θα ενταχθούν τα
συγκεκριµένα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού κατά την αρχική ηµεροµηνία
αναγνώρισης και επαναξιολογεί αυτή την κατηγοριοποίηση σε κάθε ηµεροµηνία αναφοράς.
Χρηµατοοικονοµικά ̟εριουσιακά στοιχεία α̟οτιµώµενα στην εύλογη αξία µέσω των
α̟οτελεσµάτων
Πρόκειται για χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, που ικανοποιούν οποιαδήποτε από τις
παρακάτω προϋποθέσεις:
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που αποκτώνται µε σκοπό να πουληθούν σε σύντοµο
χρονικό διάστηµα ή αν έχουν χαρακτηριστεί έτσι από την διοίκηση.
Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που αποτιµάται στην εύλογη
αξία, µε αναγνώριση των µεταβολών στα αποτελέσµατα.
Περιουσιακά στοιχεία σε αυτήν την κατηγορία περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό είτε
εξαιτίας του ότι προορίζονται προς πώληση είτε προορίζονται να ρευστοποιηθούν εντός δώδεκα
µηνών από το τέλος της περιόδου αναφοράς.
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∆άνεια και α̟αιτήσεις
Περιλαµβάνουν µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε σταθερές ή
προσδιορισµένες πληρωµές, τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές. Στην κατηγορία
αυτή (∆άνεια και Απαιτήσεις) δεν περιλαµβάνονται:
Απαιτήσεις που δεν συνεπάγονται τη µεταβίβαση µετρητών ή άλλων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων.
Προκαταβολές για αγορές αγαθών, ενσώµατων και άυλων ακινητοποιήσεων ή υπηρεσιών, επειδή δεν
προβλέπονται αυτές να καλυφθούν µε µετρητά ή άλλα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του
ενεργητικού, αλλά µε στοιχεία αποθεµάτων, ενσώµατων ή άυλων ακινητοποιήσεων ή παροχή
υπηρεσιών.
Προπληρωθέντα έξοδα που δεν συνιστούν συµβατικές υποχρεώσεις για λήψη ή παράδοση µετρητών
ή άλλων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού.
Απαιτήσεις που δεν είναι συµβατικές, αλλά επιβάλλονται από κρατικές ρυθµίσεις.
Απαιτήσεις που έχουν να κάνουν µε δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί νοµοθετικά από
το κράτος.
Οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύµβαση ώστε να δίνει δικαίωµα στην επιχείρηση για λήψη µετρητών
ή άλλων χρηµατοοικονοµικών πάγιων στοιχείων.
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις µε τακτή λήξη αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της
µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου, ενώ τα ∆άνεια και Απαιτήσεις χωρίς τακτή λήξη αποτιµώνται
στο κόστος. Τα προκύπτοντα κατά την αποτίµηση έσοδα ή έξοδα αναγνωρίζονται στα
αποτελέσµατα.
∆ιαθέσιµα ̟ρος ̟ώληση χρηµατοοικονοµικά ̟εριουσιακά στοιχεία
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε
προσδιορίζονται σε αυτήν την κατηγορία, είτε δεν µπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις
ανωτέρω.
Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στην εύλογη
αξία τους. Κέρδος ή ζηµία επί διαθέσιµου προς πώληση χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού
στοιχείου αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά έσοδα, εκτός από τυχόν ζηµίες αποµείωσης και
συναλλαγµατικά κέρδη και ζηµίες, έως ότου παύσει η αναγνώριση του χρηµατοοικονοµικού
περιουσιακού στοιχείου. Σε αυτή την περίπτωση, το σωρευτικό κέρδος ή η σωρευτική ζηµία που είχε
προηγουµένως αναγνωριστεί στα λοιπά συνολικά έσοδα θα ανακαταταχθεί από τα ίδια κεφάλαια στα
αποτελέσµατα ως προσαρµογή από ανακατάταξη. Οι τυχόν ζηµιές αποµείωσης αναγνωρίζονται στα
αποτελέσµατα.
Ειδικά, η αποτίµηση των συµµετοχικών τίτλων των οποίων η εύλογη αξία δεν µπορεί να εκτιµηθεί
αξιόπιστα αποτιµώνται στο κόστος. Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών
στοιχείων που είναι διαπραγµατεύσιµα σε ενεργές αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιµές
ζήτησης. Γα τα µη διαπραγµατεύσιµα στοιχεία οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται µε τη χρήση
τεχνικών αποτίµησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιµων στοιχείων που
διαπραγµατεύονται και προεξόφληση ταµειακών ροών που εξειδικεύονται να απεικονίζουν τις
πραγµατικές συνθήκες του εκδότη.
Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς η εταιρεία οφείλει να εκτιµά αν υπάρχουν αντικειµενικές
ενδείξεις που να οδηγούν στο συµπέρασµα ότι τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία έχουν
υποστεί αποµείωση.
Χρηµατοοικονοµικές υ̟οχρεώσεις
Περιλαµβάνει τις συµβατικές υποχρεώσεις που αναλαµβάνονται για:
Παράδοση µετρητών ή άλλου χρηµατοοικονοµικού στοιχείου του ενεργητικού σε άλλη επιχείρηση.
Ανταλλαγή χρηµατοοικονοµικών µέσων µε άλλη επιχείρηση, µε όρους πιθανά δυσµενείς.
Μια σύµβαση η οποία θα διακανονιστεί ή ενδέχεται να διακανονιστεί µε συµµετοχικό τίτλο της
επιχείρησης και είναι: (α) ένα µη παράγωγο για το οποίο η επιχείρηση είναι υποχρεωµένη ή
ενδέχεται να υποχρεωθεί να παραδώσει µεταβλητό αριθµό ιδίων συµµετοχικών τίτλων της
επιχείρησης ή (β) ένα παράγωγο το οποίο θα διακανονιστεί µε κάθε άλλο τρόπο εκτός από την
ανταλλαγή ενός καθορισµένου χρηµατικού ποσού ή άλλης χρηµατοοικονοµικής απαίτησης µε ένα
καθορισµένο αριθµό συµµετοχικών τίτλων της επιχείρησης.
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Κατά την αρχική αναγνώριση, οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αποτιµώνται στην εύλογη αξία
τους µείον τα έξοδα που είναι άµεσα αποδοτέα στη διενέργεια της συγκεκριµένης συναλλαγής. Ως
εύλογη αξία, κατά κανόνα, θεωρείται η καθαρή ταµειακή εισροή από την έκδοση του µέσου ή η
εύλογη αξία του στοιχείου που αποκτάται κατά τη δηµιουργία της υποχρέωσης.
Εκτός από κάποιες εξαιρέσεις (όπως της περίπτωσης των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων µέσω
αποτελεσµάτων), στις οποίες δεν εµπίπτουν οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις της εταιρείας, οι
χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη χρησιµοποίηση της
µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου.
Τα έξοδα δανεισµού (τόκοι και λοιπά έξοδα), που αφορούν άµεσα την απόκτηση, κατασκευή ή
παραγωγή στοιχείων του ενεργητικού, προσαυξάνουν το κόστος αυτών των στοιχείων, µέχρι αυτά να
είναι έτοιµα για τη χρήση που έχει προβλεφθεί για το καθένα ή να είναι έτοιµα για πώληση. Τυχόν
έσοδα από τόκους ή λοιπά έσοδα από την προσωρινή επένδυση του προϊόντος δανείων που έχουν
ληφθεί για τον πιο πάνω σκοπό, µειώνουν αντίστοιχα τα κόστη δανεισµού που κεφαλαιοποιούνται.
Όλα τα λοιπά έξοδα δανεισµού (τόκοι και συναφή έξοδα) µεταφέρονται στα αποτελέσµατα της
περιόδου που αυτά πραγµατοποιούνται.

4.4 Αποθέµατα
Τα αποθέµατα αποτιµούνται στη µικρότερη αξία ανάµεσα στο κόστος κτήσης τους και στην καθαρή
ρευστοποιήσιµη αξία τους. Το κόστος για τα αγαθά που αγοράζονται από τρίτους, προσδιορίζεται
από την τιµολογιακή αξία του αγαθού πλέον κάθε άµεσο έξοδο που αφορά το αγαθό µέχρι αυτό να
παραληφθεί στη συγκεκριµένη κατάσταση και στο συγκεκριµένο χώρο που αυτό βρίσκεται κατά την
αποτίµηση. Το κόστος των προϊόντων αποτελείται από το κόστος των άµεσων υλικών, το άµεσο
εργατικό κόστος όπου είναι δυνατός ο προσδιορισµός του και τα γενικά ή άλλα έξοδα, που
χρειάστηκαν ώστε το προϊόν να φθάσει στο συγκεκριµένο χώρο και στη συγκεκριµένη κατάσταση
κατά το χρόνο της αποτίµησης. Το κόστος υπολογίζεται µε τη χρήση της µέσης σταθµικής
µεθόδου. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία απεικονίζει την εκτιµούµενη αξία πώλησης του αγαθού
µείον τα εκτιµούµενα κόστη διάθεσής του.
Οι εκτιµήσεις της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας επίσης λαµβάνουν υπόψη το σκοπό για τον οποίο
τηρούνται τα αποθέµατα. Ως εκ τούτου η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία της ποσότητας του
αποθέµατος που τηρείται για να καλύψει βέβαιες συµβάσεις πωλήσεων αγαθών ή υπηρεσιών,
βασίζεται στη συµβατική τιµή. Αν οι συµβάσεις πωλήσεων καλύπτουν µικρότερες ποσότητες από
αυτές των αποθεµάτων που τηρούνται, η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία της επί πλέον ποσότητας
βασίζεται στις γενικές τιµές πώλησης.

4.5 Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων
Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένονται και
υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική
αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε
έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα
ανακτηθεί. Η ανακτήσιµη αξία είναι το µεγαλύτερο ποσό µεταξύ της καθαρής τιµής πώλησης και της
αξίας λόγω χρήσης. Η διαφορά µεταξύ της αναπόσβεστης αξίας του περιουσιακού στοιχείου και της
άµεσα ανακτηµένης αξίας του υποκειµένου παγίου συνιστά ζηµιά αποµείωσης. Η ζηµία αποµείωσης
σε ένα µη αναπροσαρµοσµένο περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα. Η ζηµία
αποµείωσης σε ένα αναπροσαρµοσµένο περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά
έσοδα εφόσον η ζηµία αποµείωσης δεν υπερβαίνει το ποσό που παραµένει στο πλεόνασµα
αναπροσαρµογής για αυτό το ίδιο περιουσιακό στοιχείο. Μια τέτοια ζηµία αποµείωσης επί ενός
αναπροσαρµοσµένου περιουσιακού στοιχείου µειώνει το πλεόνασµα αναπροσαρµογής για εκείνο το
περιουσιακό στοιχείο.
Η ανακτήσιµη αξία είναι το µεγαλύτερο ποσό που προκύπτει από την σύγκριση µεταξύ της εύλογης
αξίας του στοιχείου ενεργητικού (µείον το κόστος πώλησης) και της αξίας χρήσεως του παγίου. Για
σκοπούς υπολογισµού της αποµείωσης, τα πάγια κατηγοριοποιούνται στο χαµηλότερο δυνατό
επίπεδο ώστε να συνδεθούν µε ξεχωριστές αναγνωρίσιµες ταµειακές ροές (µονάδες δηµιουργίας
ταµιακών ροών).
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4.6 Μετοχικό κεφάλαιο
Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άµεσα έξοδα για την έκδοση µετοχών
εµφανίζονται σε µείωση των ιδίων κεφαλαίων. Άµεσα έξοδα που σχετίζονται µε την έκδοση µετοχών
για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που
αποκτάται.

4.7 Ίδιες µετοχές
Οι ίδιες µετοχές όταν κατέχονται από την εταιρεία, εµφανίζονται στο κόστος κτήσης (καταβληθέν
τίµηµα πλέον δαπάνες απόκτησης) αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων. Κατά την πώληση, ακύρωση ή
διάθεση των ιδίων µετοχών οποιοδήποτε αποτέλεσµα προκύπτει αναγνωρίζεται απ’ ευθείας στα ίδια
κεφάλαια.

4.8 Παροχές στο προσωπικό
Βραχυ̟ρόθεσµες ̟αροχές
Οι βραχυπρόθεσµες παροχές στους εργαζόµενους µπορεί να περιλαµβάνουν:
- Ηµεροµίσθια, µισθούς, εισφορές κοινωνικών ασφαλίσεων, συµµετοχή στα κέρδη.
- Βραχύχρονες αποζηµιωνόµενες απουσίες, όπως ετήσια άδεια µε αποδοχές και άδεια ασθενείας µε
αποδοχές, όταν οι απουσίες αναµένεται να πραγµατοποιηθούν µέσα σε 12 µήνες, από το τέλος της
περιόδου αναφοράς στην οποία οι εργαζόµενοι παρέχουν τη σχετική υπηρεσία.
Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς τους εργαζοµένους (εκτός από παροχές λήξης της εργασιακής
σχέσης) σε χρήµα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευµένες. Τυχόν
ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση που το ποσό που ήδη
καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των παροχών, η επιχείρηση αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως
στοιχείο του ενεργητικού της (προπληρωθέν έξοδο) µόνο κατά την έκταση που η προπληρωµή θα
οδηγήσει σε µείωση µελλοντικών πληρωµών ή σε επιστροφή.
Στους εργαζόµενους περιλαµβάνονται τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου και κατά επέκταση οι
αµοιβές τους, µεταξύ άλλων και ως συµµετοχή στα κέρδη της εταιρείας αντιµετωπίζονται ως
βραχυπρόθεσµες παροχές που αναγνωρίζονται ως έξοδο, όταν καθίστανται δεδουλευµένες.
Α̟οδοχές λήξεως εργασιακής σχέσεως:
Οι παροχές αυτές δηµιουργούνται, όταν µια επιχείρηση δεσµεύεται αποδεδειγµένα είτε:
Να τερµατίσει την απασχόληση εργαζοµένου ή εργαζοµένων, πριν την κανονική ηµεροµηνία
αποχώρησης.
Να χορηγήσει παροχές λήξεως της εργασιακής σχέσεως ως ένα αποτέλεσµα µιας προσφοράς που
γίνεται για να ενθαρρύνει εκούσια απόλυση. (∆εν υφίστανται για την εταιρεία)
Οι παροχές αυτές καταχωρούνται ως µία υποχρέωση και µία δαπάνη όταν και µόνο όταν η
επιχείρηση δεσµεύεται να τις χορηγήσει. Όταν οι παροχές αυτές λήγουν πέραν των 12 µηνών από
το τέλος της περιόδου αναφοράς πρέπει να προεξοφλούνται. Στην περίπτωση µιας προσφοράς που
γίνεται για να ενθαρρύνει την εκούσια απόσυρση, η αποτίµηση των παροχών λήξεως της εργασιακής
σχέσεως πρέπει να βασίζεται στον αριθµό των εργαζοµένων που αναµένεται να δεχθούν την
προσφορά.
Όταν οι παροχές αυτές καθίστανται πληρωτέες σε περιόδους πέρα των δώδεκα µηνών από την
ηµεροµηνία αναφοράς, τότε αυτές προεξοφλούνται µε βάση τις αποδόσεις των υψηλής ποιότητας
εταιρικών οµολόγων ή των κρατικών οµολόγων.
Στην περίπτωση τερµατισµού απασχόλησης που υπάρχει αδυναµία προσδιορισµού των
εργαζοµένων που θα κάνουν χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά
γνωστοποίηση αυτών ως ενδεχόµενη υποχρέωση.
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Παροχές µετά την έξοδο α̟ό την υ̟ηρεσία
Οι παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαµβάνουν τόσο προγράµµατα καθορισµένων
εισφορών όσο και προγράµµατα καθορισµένων παροχών.
Πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών.
Με βάση το πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών, η υποχρέωση της επιχείρησης (νοµική)
περιορίζεται στο ποσό που έχει συµφωνηθεί να συνεισφέρει στο φορέα (ασφαλιστικό ταµείο) που
διαχειρίζεται τις εισφορές και χορηγεί τις παροχές (συντάξεις, ιατροφαρµακευτική περίθαλψη κτλ.).
Το δεδουλευµένο κόστος των προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην
περίοδο που αφορά.
Προγράµµατα καθορισµένων παροχών – Αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία.
Το πρόγραµµα καθορισµένων παροχών αφορά στη νοµική υποχρέωση του για καταβολή στο
προσωπικό εφάπαξ αποζηµίωσης κατά την ηµεροµηνία εξόδου κάθε εργαζοµένου από την υπηρεσία
λόγω συνταξιοδότησης.
Η υποχρέωση που καταχωρείται στην κατάσταση οικονοµικής θέσης για το πρόγραµµα αυτό είναι η
παρούσα αξία της δέσµευσης για την καθορισµένη παροχή ανάλογα µε το δεδουλευµένο δικαίωµα
των εργαζοµένων και σε σχέση µε το χρόνο που αναµένεται να καταβληθεί.
Οι κρατικά καθορισµένες υποχρεώσεις για παροχές στο προσωπικό, λογίζονται σαν υποχρεώσεις,
όπως και αυτές που αφορούν τα προσδιορισµένα προγράµµατα παροχών. Η εταιρεία λογίζει σαν
υποχρέωση την παρούσα αξία των µελλοντικών ροών για νοµικές ή ηθικές υποχρεώσεις προς τους
εργαζόµενους σε αυτόν για συνταξιοδότηση, απόλυση ή εθελούσια έξοδο. Η παρούσα αξία της κάθε
σχετικής υποχρέωσης, υπολογίζεται για την ηµεροµηνία αναφοράς. Αυξήσεις ή µειώσεις σε αυτές τις
κρατικά καθορισµένες υποχρεώσεις για παροχές στο προσωπικό, λογίζονται κατευθείαν στα
αποτελέσµατα κάθε χρήσης.

4.9 Προβλέψεις
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν:
Υπάρχει µια παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη δέσµευση ως αποτέλεσµα παρελθόντων γεγονότων.
Είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί µια εκροή πόρων για τον διακανονισµό της δέσµευσης.
Το απαιτούµενο ποσό µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα.
Όπου υπάρχουν διάφορες παρόµοιες υποχρεώσεις, η πιθανότητα ότι θα απαιτηθεί εκροή κατά την
εκκαθάριση προσδιορίζεται µε την εξέταση της κατηγορίας υποχρεώσεων συνολικά. Πρόβλεψη
αναγνωρίζεται ακόµα κι αν η πιθανότητα εκροής σχετικά µε οποιοδήποτε στοιχείο που
περιλαµβάνεται στην ίδια κατηγορία υποχρεώσεων µπορεί να είναι µικρή.
Οι προβλέψεις υπολογίζονται στην παρούσα αξία των εξόδων τα οποία, βάση της καλύτερης
εκτίµησης της διοίκησης, απαιτούνται να καλύψουν την παρούσα υποχρέωση κατά το τέλος της
περιόδου αναφοράς. Το προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό της
παρούσας αξίας αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες αγοραίες εκτιµήσεις για την χρονική αξία του
χρήµατος και αυξήσεις που αφορούν τη συγκεκριµένη υποχρέωση.
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4.10 Μισθώσεις
Οι µισθώσεις χαρακτηρίζονται σαν χρηµατοδοτικές, όταν οι όροι των σχετικών συµβάσεων
µεταφέρουν από άποψη ουσίας όλους τους κινδύνους και τα οφέλη του αντικειµένου που ενοικιάζεται
στο µισθωτή.
Εταιρεία ως εκµισθωτής
Η εταιρεία δεν ενεργεί σαν εκµισθωτής µε χρηµατοδοτικές συµβάσεις.
Εταιρεία ως µισθωτής
Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις κεφαλαιοποιούνται µε την έναρξη της µίσθωσης στη χαµηλότερη
µεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων µισθωµάτων.
Κάθε µίσθωµα επιµερίζεται µεταξύ της υποχρέωσης και των χρηµατοοικονοµικών εξόδων έτσι ώστε
να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόµενη χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. Οι
αντίστοιχες υποχρεώσεις από µισθώµατα, καθαρές από χρηµατοοικονοµικά έξοδα, απεικονίζονται
στις δανειακές υποχρεώσεις. Το µέρος του χρηµατοοικονοµικού εξόδου που αφορά σε
χρηµατοδοτικές µισθώσεις αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα χρήσης κατά τη διάρκεια της
µίσθωσης. Τα πάγια που αποκτήθηκαν µε χρηµατοδοτική µίσθωση αποσβένονται στη µικρότερη
περίοδο µεταξύ της ωφέλιµης ζωής των παγίων στοιχείων και της διάρκειας µίσθωσης τους αν
ταξινοµηθούν σαν πάγια περιουσιακά στοιχεία ενώ αν αφορούν σε επενδυτικά ακίνητα δεν
αποσβένονται και παρουσιάζονται στην εύλογη τους αξία.
Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον
εκµισθωτή ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν
από τον εκµισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα της χρήσης µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη
διάρκεια της περιόδου της µίσθωσης.

4.11 Φόρος εισοδήµατος – Αναβαλλόµενη φορολογία
Ο φόρος εισοδήµατος που εµφανίζεται στην κατάσταση των αποτελεσµάτων, είναι το άθροισµα του
τρέχοντος και του αναβαλλόµενου φόρου εισοδήµατος που συνδέεται µε συναλλαγές και γεγονότα
που αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση αποτελεσµάτων.
Ο τρέχων (πληρωτέος) φόρος εισοδήµατος βασίζεται στα φορολογητέα αποτελέσµατα της χρήσης.
Τα φορολογητέα κέρδη όµως µπορεί να διαφέρουν από τα αποτελέσµατα που εµφανίζονται στην
κατάσταση αποτελεσµάτων ή στην κατάσταση των συνολικών εσόδων, καθώς δεν περιλαµβάνουν
αφορολόγητα έσοδα ή µη εκπιπτόµενα φορολογικά έξοδα, ενώ επίσης δεν περιλαµβάνουν έσοδα ή
έξοδα που είναι φορολογητέα ή εκπιπτόµενα σε επόµενες χρήσεις.
Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος της Εταιρείας, υπολογίζεται µε βάση τον ισχύοντα φορολογικό
συντελεστή κατά το τέλος της περιόδου αναφοράς, επί των φορολογητέων κερδών.
Η αναβαλλόµενη φορολογία λογίζεται είτε σαν µία απαίτηση (για φόρους που αναµένεται να
εισπραχθούν ή να συµψηφιστούν µελλοντικά µε φορολογικές υποχρεώσεις), ή σαν υποχρέωση (για
φόρους που αναµένεται να πληρωθούν µελλοντικά), για όλες τις προσωρινές (από φορολογική
άποψη) διαφορές ανάµεσα στα λογιστικά υπόλοιπα και στη φορολογική βάση των ενεργητικών
στοιχείων και των υποχρεώσεων, µε τη χρήση της µεθόδου της υποχρέωσης.
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις λογίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές (από
φορολογική άποψη) διαφορές, ενώ αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις λογίζονται για όλες τις
εκπεστέες φορολογικά διαφορές, στο βαθµό που αναµένονται φορολογητέα κέρδη από τα οποία
αυτές οι διαφορές θα µπορούσαν να εκπέσουν.
Η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται µε βάση τους συντελεστές φόρου εισοδήµατος που
αναµένεται ότι θα υπάρχουν κατά το χρόνο που οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις θα
τακτοποιηθούν ή οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις θα ρευστοποιηθούν ή συµψηφιστούν.
Η εταιρεία λογιστικοποιεί τις φορολογικές συνέπειες των συναλλαγών και άλλων γεγονότων και κατά
επέκταση το ποσό της αναβαλλόµενης φορολογίας µε τον ίδιο τρόπο που λογιστικοποιεί τις ίδιες τις
συναλλαγές και άλλα γεγονότα. Έτσι, για συναλλαγές και άλλα γεγονότα που αναγνωρίζονται στο
κέρδος ή στη ζηµιά, οποιεσδήποτε σχετικές φορολογικές επιπτώσεις αναγνωρίζονται επίσης στο
κέρδος ή στη ζηµία. Για συναλλαγές και άλλα γεγονότα που αναγνωρίζονται εκτός των
αποτελεσµάτων (είτε στα λοιπά συνολικά έσοδα είτε απευθείας στα ίδια κεφάλαια), οποιεσδήποτε
σχετικές φορολογικές επιπτώσεις αναγνωρίζονται επίσης εκτός των αποτελεσµάτων (είτε στα λοιπά
συνολικά έσοδα είτε απευθείας στα ίδια κεφάλαια, αντίστοιχα).
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Οι φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν αφορούν µία προσωρινή (από
φορολογική άποψη) διαφορά που προκύπτει από απαιτήσεις και υποχρεώσεις της ίδιας φύσης.

4.12 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων
Έσοδα
Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από
Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
Πωλήσεις αγαθών:
Οι πωλήσεις αγαθών-προϊόντων αναγνωρίζονται όταν παραδοθούν τα αγαθά στους πελάτες, τα
αγαθά γίνουν αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη.
Παροχή υ̟ηρεσιών:
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, µε βάση το
στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόµενης υπηρεσίας σε σχέση µε το σύνολο των παρεχόµενων
υπηρεσιών.
Έσοδα α̟ό τόκους:
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε τη χρήση του πραγµατικού
επιτοκίου.
Μερίσµατα:
Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδα, στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας όταν
οριστικοποιείται το δικαίωµα είσπραξης του µερίσµατος.
Έξοδα
Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σε δεδουλευµένη βάση. Το κόστος δανεισµού που
σχετίζεται άµεσα µε την αγορά, κατασκευή ή παραγωγή ενός περιουσιακού στοιχείου αποτελεί
τµήµα του κόστους του στοιχείου αυτού, εφόσον πιθανολογείται ότι θα αποφέρει στο µέλλον
οικονοµικά οφέλη και µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα.

4.13 Κόστος δανεισµού
Το Κόστος ∆ανεισµού επιβαρύνει τα Αποτελέσµατα της Χρήσης στην οποία πραγµατοποιείται,
εκτός του τµήµατος που κεφαλαιοποιείται.
Το Κόστος ∆ανεισµού που αφορά απόκτηση, παραγωγή ή κατασκευή ενός Ειδικού Περιουσιακού
Στοιχείου, κεφαλαιοποιείται, περιλαµβανόµενο στο κόστος του στοιχείου. Αν ο δανεισµός
σχετίζεται άµεσα µε ένα Ειδικό Περιουσιακό Στοιχείο, κεφαλαιοποιείται το Κόστος ∆ανεισµού
µείον τυχόν έσοδα από προσωρινή χρήση των δανειακών κεφαλαίων. Αν ο δανεισµός είναι γενικός,
το κόστος δανεισµού υπολογίζεται στο ύψος της επένδυσης για το Ειδικό Περιουσιακό Στοιχείο, µε
βάση ένα επιτόκιο δανεισµού που σχετίζεται µε τα επιτόκια που καταβάλλει η εταιρία.

4.14 Κατασκευαστικά έργα
Το Συµβατικό Έσοδο αφορά: α) αρχικό ποσό σύµβασης, β) τροποποιήσεις σύµβασης, γ) αξιώσεις
αποζηµιώσεων (claims), δ) κίνητρα.
Εκτός από το αρχικό ποσό, τα άλλα στοιχεία για να θεωρηθούν Συµβατικό Έσοδο, πρέπει: α) να
αναµένεται να εισπραχθούν, β) να µπορούν να αποτιµηθούν αξιόπιστα.
Ο υπολογισµός για το Συµβατικό Έσοδο, γίνεται στην εύλογη αξία (εισπραχθέντος και
εισπρακτέου).
Το έσοδο µίας Τροποποίησης Συµβατικού Έργου, περιλαµβάνεται στο Συµβατικό Έσοδο αν: α)
είναι αναµενόµενο να γίνει η τροποποίηση, β) µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα.
Η Αξίωση Αποζηµίωσης περιλαµβάνεται στο Συµβατικό Έσοδο µόνο αν: α) οι διαπραγµατεύσεις
είναι σε τελικό στάδιο και αναµένεται να καταλήξουν θετικά, β) µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα.
Τα Συµβατικά Κίνητρα περιλαµβάνονται στο Συµβατικό Έσοδο µόνο αν: α) αναµένεται ότι θα
επιτευχθούν οι στόχοι βάσιµα, β) µπορούν να αποτιµηθούν αξιόπιστα.
Τα Παρεπόµενα Έσοδα Έργων ( έσοδα από προϊόντα κατεδάφισης ή εκποίησης µηχανηµάτων που
έχουν χρεωθεί στο έργο κ.λ.π.), λογίζονται αφαιρετικά στο Άµεσο Κόστος Έργου.
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Το Συµβατικό Κόστος για κάθε έργο, διαµορφώνεται από το Άµεσο Κόστος, το Έµµεσο Κόστος
και τα Συµβατικά Ειδικά Κόστη.
Το Άµεσο Κόστος Έργου αφορά: α) άµεσα εργατικά, β) υλικά, γ) µισθώµατα εξοπλισµού, δ)
µεταφορικά εξοπλισµού, ε) αποσβέσεις, στ) άµεσος σχεδιασµός και τεχνική βοήθεια, ζ) κόστη
αποκατάστασης, η) κόστη εγγυήσεων, θ) κόστη αποζηµίωσης τρίτων κ.λ.π.
Το Έµµεσο Κόστος Έργων αφορά: α) Ασφάλιστρα γενικά, β) σχεδιασµός γενικά, γ) τεχνική
βοήθεια γενικά, δ) γενικά κόστη κατασκευών (π.χ. προσωπικό µισθοδοσίας προσωπικού), ε) δυνητικά
και κόστος δανεισµού µε βάση το ∆.Λ.Π. 23.
Συµβατικά ειδικά κόστη υπάρχουν, όταν ορισµένα κόστη διοίκησης ή ανάπτυξης πληρώνονται από
τον πελάτη και διαφορετικά δεν θα περιλαµβάνονταν στο Συµβατικό Κόστος.
Αν µία Σύµβαση Κατασκευής Έργου µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα, το Συµβατικό Έσοδο και το
Συµβατικό Κόστος, καταχωρούνται ανάλογα µε το στάδιο ολοκλήρωσης του έργου.
Σε Σύµβαση Σταθερής Τιµής υπάρχει αξιόπιστη αποτίµηση, αν αναµένεται τα Συµβατικά Έσοδα να
εισπραχθούν και µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα: α) το Συµβατικό Έσοδο β) το Συµβατικό
Κόστος για όλο το έργο γ) το στάδιο ολοκλήρωσης, δ) το Συµβατικό Κόστος µέχρι την
ηµεροµηνία ισολογισµού.
Σε Σύµβαση Προστιθέµενης Αµοιβής υπάρχει αξιόπιστη αποτίµηση αν: α) αναµένεται τα
Συµβατικά Έσοδα να εισπραχθούν β) το Συµβατικό Κόστος µε την ηµεροµηνία ισολογισµού,
µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα.
Το στάδιο ολοκλήρωσης ενός έργου, υπολογίζεται: ηµερολογιακά ή µε επιµετρήσεις ή µε
ολοκλήρωση αυτοτελών τµηµάτων του έργου.

4.15 Κέρδη ανά µετοχή
Το ∆ΛΠ 33 ‘‘Κέρδη ανά Μετοχή’’, προβλέπει δύο δείκτες υπολογισµού των κερδών ανά µετοχή:
Βασικά κέρδη ανά µετοχή, τα οποία υπολογίζονται διαιρώντας το κέρδος (ή τη ζηµία) χρήσης, που
αναλογεί στους κατόχους των κοινών µετοχών, µε το σταθµισµένο µέσο όρο των σε κυκλοφορία
κοινών µετοχών, κατά τη διάρκεια αυτής της χρήσης.
Πλήρως κατανεµηµένα κέρδη ανά µετοχή, η φιλοσοφία των οποίων έγκειται στο γεγονός, ότι
ορισµένες κατηγορίες τίτλων, που κατά το χρόνο προσδιορισµού των κερδών ανά µετοχή δεν έχουν
δικαίωµα συµµετοχής στη διανοµή των κερδών της εξεταζόµενης χρήσης, δικαιούνται να
συµµετάσχουν στη διανοµή των κερδών µελλοντικών χρήσεων.

4.16 Συνάλλαγµα
Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα ̟αρουσίασης.
Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, επιµετρούνται βάσει του νοµίσµατος του
οικονοµικού περιβάλλοντος. Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το
λειτουργικό νόµισµα και το νόµισµα παρουσίασης της εταιρείας.
Συναλλαγές και υ̟όλοι̟α
Η αρχική αναγνώριση στο νόµισµα λειτουργίας, µιας συναλλαγής σε ξένο νόµισµα, γίνεται µε την
εφαρµογή, στο ποσό του ξένου νοµίσµατος, της τρέχουσας συναλλαγµατικής ισοτιµίας µεταξύ του
νοµίσµατος λειτουργίας και του ξένου νοµίσµατος κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής. Η
ηµεροµηνία της συναλλαγής είναι η ηµεροµηνία που η συναλλαγή πληροί για πρώτη φορά τις
προϋπόθεσης αναγνώρισης σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ.
Κατά την ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης:
τα σε ξένο νόµισµα, χρηµατικά στοιχεία, µετατρέπονται µε την ισοτιµία κλεισίµατος,
τα µη χρηµατικά στοιχεία, που αποτιµώνται βάσει του ιστορικού κόστους σε ξένο νόµισµα,
µετατρέπονται µε τη συναλλαγµατική ισοτιµία της ηµεροµηνίας της συναλλαγής, και
τα µη χρηµατικά στοιχεία, που αποτιµώνται σε εύλογες αξίες σε ξένο νόµισµα, µετατρέπονται µε τις
συναλλαγµατικές ισοτιµίες που υπήρχαν, όταν προσδιορίστηκαν οι εύλογες αξίες.
Οι συναλλαγµατικές διαφορές, που προκύπτουν κατά την εφαρµογή των ανωτέρω αναγνωρίζονται
στα αποτελέσµατα της περιόδου στην οποία προκύπτουν.
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4.17 ∆ιανοµή µερισµάτων
Η διανοµή των µερισµάτων αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης
όταν η διανοµή εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων.

4.18 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία Ισολογισµού
Τα σηµαντικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού, αξιολογούνται από τη διοίκηση µε
βάση τις ρυθµίσεις του ∆.Λ.Π. 10 και κατατάσσονται σε "διορθωτικά" και "µη διορθωτικά"
γεγονότα. Οι οικονοµικές καταστάσεις, διορθώνονται µε τα "διορθωτικά" γεγονότα µόνον.
Αν µετά την ηµεροµηνία κλεισίµατος και µέχρι την έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων,
διαπιστωθεί ότι δεν ισχύει πλέον η αρχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας για την εταιρία, οι
οικονοµικές καταστάσεις συντάσσονται χωρίς την εφαρµογή αυτής της αρχής.

4.19 Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοίκησης
Η προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων απαιτεί από τη διοίκηση το σχηµατισµό κρίσεων,
εκτιµήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα δηµοσιευµένα περιουσιακά στοιχεία και τις
υποχρεώσεις την ηµεροµηνία σύνταξης οικονοµικών καταστάσεων. Επηρεάζουν επίσης τις
γνωστοποιήσεις των ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων την ηµεροµηνία σύνταξης
οικονοµικών καταστάσεων καθώς και τα δηµοσιευµένα ποσά εσόδων και εξόδων.
Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις βασίζονται στην εµπειρία του παρελθόντος και σε άλλους παράγοντες,
συµπεριλαµβανοµένων και των προσδοκιών για µελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά
στις συγκεκριµένες συνθήκες, ενώ επαναξιολογούνται συνεχώς µε την χρησιµοποίηση όλων των
διαθέσιµων πληροφοριών.
Οι εκτιµήσεις και παραδοχές που ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις
προσαρµογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους
επόµενους 12 µήνες αφορούν:
1.1.1. Φόροι εισοδήµατος
Η εταιρεία υπόκειται σε φορολόγηση και απαιτείται κρίση για τον προσδιορισµό της πρόβλεψης για
φόρο εισοδήµατος. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισµοί για τους οποίους ο τελικός
προσδιορισµός του φόρου είναι αβέβαιος. Η εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις από αναµενόµενους
φορολογικούς ελέγχους, βάσει εκτιµήσεων για το ενδεχόµενο που θα της επιβληθούν επιπλέον
φόροι. Εάν το τελικό αποτέλεσµα του ελέγχου είναι διαφορετικό από το αρχικώς αναγνωρισθέν, η
διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο εισοδήµατος και την πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία της
περιόδου.
1.1.2. Εξέταση για τυχόν α̟οµείωση ̟εριουσιακών στοιχείων
Η εταιρεία εξετάζει τα γεγονότα και ενδείξεις που καταδεικνύουν κατά πόσο η λογιστική αξία των
ασώµατων και ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων του µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Ανακτήσιµη
αξία ενός περιουσιακού στοιχείου θεωρείται το µεγαλύτερο ποσό µεταξύ της καθαρής τιµής
πώλησης του (αν υπάρχει ενεργός αγορά) και της αξίας λόγω χρήσης του. Ο προσδιορισµός της
αξίας λόγω χρήσης γίνεται βάσει σχετικών ελέγχων αποµειώσεων.
1.1.3. Ωφέλιµη ζωή α̟οσβέσιµων στοιχείων
Η εταιρεία εξετάζει τις ωφέλιµες ζωές των αποσβέσιµων περιουσιακών στοιχείων σε κάθε περίοδο
αναφοράς. Κατά το τέλος της περιόδου αναφοράς των συνηµµένων οικονοµικών καταστάσεων η
διοίκηση εκτιµά ότι οι ωφέλιµες ζωές των αποσβέσιµων περιουσιακών στοιχείων αντιπροσωπεύουν
την αναµενόµενη χρησιµότητα των εν λόγω στοιχείων.
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1.1.4. Ανάκτηση των α̟αιτήσεων
Όταν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις ότι δεν θα εισπραχθούν όλα τα οφειλόµενα ποσά,
σχηµατίζεται πρόβλεψη για την αποµείωση εµπορικών απαιτήσεων. Το ύψος της πρόβλεψης
διαµορφώνεται από τη διαφορά που προκύπτει µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της
παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών, οι οποίες προεξοφλούνται µε το
πραγµατικό επιτόκιο. Το ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται στα αποτελέσµατα (Λειτουργικά
έξοδα).

4.20 Νέα Πρότυπα, Τροποποιήσεις & ∆ιερµηνείες σε Υφιστάµενα Πρότυπα

•

Νέα Πρότυ̟α, ∆ιερµηνείες, Αναθεωρήσεις και Τρο̟ο̟οιήσεις υφιστάµενων Προτύ̟ων
τα ο̟οία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί α̟ό την Ευρω̟αϊκή Ένωση

Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και ∆ιερµηνείες των ∆ΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ∆ιεθνών
Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρµογή τους
είναι υποχρεωτική από την 01/01/2015 ή µεταγενέστερα.
Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύ̟ων Κύκλος 2011-2013 (για ετήσιες λογιστικές ̟εριόδους ̟ου
ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2015)
Το IASB προχώρησε τον ∆εκέµβριο του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ιεθνών
Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Κύκλος 2011 - 2013», το οποίο αποτελείται από µία
σειρά προσαρµογών σε 4 Πρότυπα και αποτελεί µέρος του προγράµµατος για τις ετήσιες βελτιώσεις
στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
µετά την 1η Ιουλίου 2014, αν και οι οικονοµικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρµόσουν νωρίτερα.
Τα θέµατα που περιλαµβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι τα εξής: ∆ΠΧΑ 1: Η έννοια των
υφιστάµενων ∆ΠΧΑ, ∆ΠΧΑ 3: Εξαιρέσεις για κοινοπραξίες, ∆ΠΧΑ 13: Πεδίο εφαρµογής της
παραγράφου 52 (εξαίρεση χαρτοφυλακίου), και ∆ΛΠ 40: Αποσαφήνιση της αλληλεξάρτησης του
∆ΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και ∆ΛΠ 40 Επενδύσεις σε ακίνητα κατά την ταξινόµηση των
ακινήτων ως επενδύσεις σε ακίνητα ή ως ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα. Η εταιρεία θα εξετάσει την
επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές Καταστάσεις αν και δεν αναμένεται να έχει καμία.
•

Τρο̟ο̟οίηση στο ∆ΛΠ 19: «Πρόγραµµα Καθορισµένων Παροχών: Εισφορές
εργαζοµένων» (για ετήσιες λογιστικές ̟εριόδους ̟ου ξεκινούν την ή µετά την 01/07/2014)
Το Νοέµβριο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισµένου σκοπού στο
∆ΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζοµένους» µε τίτλο Πρόγραµµα καθορισµένων παροχών: Εισφορές
Εργαζοµένων (Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 19). Η παρούσα τροποποίηση έχει εφαρµογή σε εισφορές
εργαζοµένων ή τρίτων µερών αναφορικά µε προγράµµατα καθορισµένων παροχών. Ο σκοπός της
τροποποίησης είναι να απλοποιήσει την λογιστική αντιµετώπιση για τις εισφορές που είναι
ανεξάρτητες από τα έτη υπηρεσίας των εργαζοµένων, όπως είναι για παράδειγµα, οι εισφορές που
υπολογίζονται ως σταθερό ποσοστό επί της µισθοδοσίας. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων
των παραπάνω στις Οικονοµικές Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχει καµία.
•

Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύ̟ων Κύκλος 2010-2012 (για ετήσιες λογιστικές ̟εριόδους ̟ου
ξεκινούν την ή µετά την 01/07/2014)
Το IASB προχώρησε τον ∆εκέµβριο του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ιεθνών
Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Κύκλος 2010 - 2012», το οποίο αποτελείται από µία
σειρά προσαρµογών σε 8 Πρότυπα και αποτελεί µέρος του προγράµµατος για τις ετήσιες βελτιώσεις
στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
µετά την 1η Ιουλίου 2014, αν και οι οικονοµικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρµόσουν νωρίτερα.
•
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Τα θέµατα που περιλαµβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι οι εξής: ∆ΠΧΑ 2: Ορισµός των
προϋποθέσεων κατοχύρωσης, ∆ΠΧΑ 3: Λογιστική αντιµετώπιση ενός ενδεχόµενου ανταλλάγµατος
σε συνενώσεις επιχειρήσεων, ∆ΠΧΑ 8: Συνάθροιση λειτουργικών τοµέων, ∆ΠΧΑ 8: Συµφωνία του
συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού των προς παρουσίαση τοµέων µε τα στοιχεία του
ενεργητικού της επιχείρησης, ∆ΠΧΑ 13: Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, ∆ΛΠ 7:
Καταβληθέντες τόκοι που κεφαλαιοποιούνται, ∆ΛΠ 16/∆ΛΠ 38: Μέθοδος αναπροσαρµογής –
αναλογική αναδιατύπωση των συσσωρευµένων αποσβέσεων και ∆ΛΠ 24: Βασικά ∆ιευθυντικά
Στελέχη. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις εταιρικές Οικονοµικές
Καταστάσεις.
Τρο̟ο̟οίηση στο ∆ΛΠ 27: «Μέθοδος της καθαρής θέσης σε ατοµικές Οικονοµικές
Καταστάσεις» (εφαρµόζεται για ετήσιες ̟εριόδους ̟ου ξεκινούν την ή µετά την
01/01/2016):
Τον Αύγουστο του 2014, το IASB έκδωσε περιορισµένου σκοπού τροποποίηση στο ∆ΛΠ 27
«Μέθοδος της καθαρής θέσης σε ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις». Με την παρούσα
τροποποίηση, µία εταιρεία έχει την επιλογή να επιµετρήσει τις επενδύσεις της σε θυγατρικές,
κοινοπραξίες και συγγενείς βάσει της µεθόδου της καθαρής θέσης στις ατοµικές Οικονοµικές
Καταστάσεις της, κάτι το οποίο έως και την έκδοση της συγκεκριµένης τροποποίησης, δεν ίσχυε. Η
εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές Καταστάσεις, αν και δεν
αναµένεται να έχει καµία.
•

Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύ̟ων Κύκλος 2012-2014 (για ετήσιες λογιστικές ̟εριόδους ̟ου
ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016)
Το IASB προχώρησε τον Σεπτέµβριο του 2014 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ιεθνών
Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Κύκλος 2012 - 2014», το οποίο αποτελείται από µία
σειρά προσαρµογών σε 4 Πρότυπα και αποτελεί µέρος του προγράµµατος για τις ετήσιες βελτιώσεις
στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
µετά την 1η Ιανουαρίου 2016, αν και οι οικονοµικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρµόσουν
νωρίτερα. Τα θέµατα που περιλαµβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι τα εξής: ∆ΠΧΑ 5: Αλλαγές στις
µεθόδους της Πώλησης, ∆ΠΧΑ 7: Συµβάσεις υπηρεσίας και εφαρµογή των απαιτήσεων του ∆ΠΧΑ
7 στις Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις, ∆ΛΠ 19: Επιτόκιο προεξόφληση, και ∆ΛΠ 34:
Γνωστοποιήσεις πληροφοριών στην ενδιάµεση οικονοµική αναφορά. Η εταιρεία θα εξετάσει την
επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχει καµία.
•

Τρο̟ο̟οιήσεις στο ∆ΛΠ 16 και στο ∆ΛΠ 41: «Γεωργία: Καρ̟οφόρες Φυτείες»
(εφαρµόζεται για ετήσιες ̟εριόδους ̟ου ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016)
Το Ιούνιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων µέσω των οποίων αλλάζει η
χρηµατοοικονοµικά αναφορά καρποφόρων φυτειών. Με την τροποποίηση αυτή, αποφασίστηκε ότι
οι καρποφόρες φυτείες που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την αύξηση της παραγωγής, θα
πρέπει να λογιστικοποιούνται µε το ίδιο τρόπο όπως τα ενσώµατα πάγια (∆ΛΠ 16). Συνεπώς οι
τροποποιήσεις συµπεριλαµβάνουν τις καρποφόρες φυτείες στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 16 αντί
του ∆ΛΠ 41. Η παραγωγή που αναπτύσσεται στις καρποφόρες φυτείες παραµένει στο πεδίο
εφαρµογής του ∆ΛΠ 41. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις
Οικονοµικές Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχει καµία.
•

Τρο̟ο̟οιήσεις στο ∆ΠΧΑ 11: «Λογιστικός χειρισµός των α̟οκτήσεων συµµετοχών σε
α̟ό κοινού λειτουργίες» (εφαρµόζεται για ετήσιες ̟εριόδους ̟ου ξεκινούν την ή µετά την
01/01/2016)
Το Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ∆ΠΧΑ 11. Οι εν λόγω
τροποποιήσεις προσθέτουν νέες οδηγίες σχετικά µε την λογιστική αντιµετώπιση της απόκτησης
συµµετοχής σε µία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί µία οικονοµική οντότητα και
διευκρινίζουν το κατάλληλο λογιστικό χειρισµό για τέτοιες αποκτήσεις. Η εταιρεία θα εξετάσει την
επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχει καµία.
•
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Τρο̟ο̟οιήσεις στο ∆ΛΠ 1: «Πρωτοβουλία Γνωστο̟οιήσεων» (εφαρµόζεται για ετήσιες
̟εριόδους ̟ου ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016)
Τον ∆εκέµβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ∆ΛΠ 1. Οι εν λόγω
τροποποιήσεις έχουν ως στόχο την επίλυση θεµάτων που αφορούν στις υφιστάµενες απαιτήσεις
παρουσίασης και γνωστοποίησης και τη διασφάλιση της ικανότητας άσκησης κρίσης από τις
οικονοµικές οντότητες κατά την κατάρτιση των Οικονοµικών Καταστάσεων. Η εταιρεία θα εξετάσει
την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχει
καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
•

Τρο̟ο̟οιήσεις στο ∆ΛΠ 16 και στο ∆ΛΠ 38: «∆ιευκρινήσεις αναφορικά µε Α̟οδεκτές
Μεθόδους Α̟οσβέσεων» (εφαρµόζεται για ετήσιες ̟εριόδους ̟ου ξεκινούν την ή µετά την
01/01/2016)
Το Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ∆ΛΠ 16 και ∆ΛΠ 38. Το
∆ΛΠ 16 και το ∆ΛΠ 38 καθιερώνουν τις αρχές προκειµένου να διευκρινιστεί ο τρόπος µε τον οποίο
αντιµετωπίζονται οι αποσβέσεις στο ρυθµό της αναµενόµενης ανάλωσης των µελλοντικών
οικονοµικών ωφελειών που ενσωµατώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Το IASB έχει διευκρινίσει
ότι η χρήση των µεθόδων που βασίζονται στα έσοδα για τον υπολογισµό της απόσβεσης ενός
περιουσιακού στοιχείου δεν είναι κατάλληλη, διότι τα έσοδα που δηµιουργούνται από µια
δραστηριότητα που περιλαµβάνει τη χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου γενικά αντανακλούν άλλους
παράγοντες και όχι την ανάλωση των µελλοντικών οικονοµικών ωφελειών που ενσωµατώνονται στο
περιουσιακό στοιχείο. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές
Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχει καµία.
•

Νέα Πρότυ̟α, ∆ιερµηνείες, αναθεωρήσεις και τρο̟ο̟οιήσεις υφιστάµενων Προτύ̟ων τα
ο̟οία δεν έχουν ακόµα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν εγκριθεί α̟ό την Ευρω̟αϊκή Ένωση
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και Αναθεωρήσεις Προτύπων αλλά και οι ακόλουθες ∆ιερµηνείες για τα
υπάρχοντα Πρότυπα, έχουν δηµοσιευθεί αλλά είτε δεν έχουν ακόµη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν
εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριµένα:
•

∆ΠΧΑ 14 «Μεταβατικοί λογαριασµοί Ρυθµιζόµενων ∆ραστηριοτήτων» ( εφαρµογή για τις
ετήσιες ̟εριόδους ̟ου ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016)
Τον Ιανουάριο του 2014, εξέδωσε ένα νέο πρότυπο, το ∆ΠΧΑ 14. Στόχος του ενδιάµεσου αυτού
προτύπου είναι η ενίσχυση της συγκρισιµότητας των χρηµατοοικονοµικών αναφορών των εταιρειών
που έχουν ρυθµιζόµενες δραστηριότητες. Σε πολλές χώρες υπάρχουν κλάδοι που υπόκεινται σε
ειδική ρύθµιση, σύµφωνα µε την οποία οι κυβερνητικές αρχές ρυθµίζουν την παροχή και την
τιµολόγηση των συγκεκριµένων τύπων δραστηριοτήτων οικονοµικής οντότητας. H εταιρεία θα
εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να
έχει καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
•

Τρο̟ο̟οιήσεις στο ∆ΠΧΑ 10 και στο ∆ΛΠ 28: «Πωλήσεις ή Εισφορές Στοιχείων του
Ενεργητικού µεταξύ ενός Ε̟ενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινο̟ραξίας του»
(εφαρµόζεται για ετήσιες ̟εριόδους ̟ου ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016)
Το Σεπτέµβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση περιορισµένου σκοπού «Πωλήσεις ή
Εισφορές Στοιχείων του Ενεργητικού µεταξύ ενός Επενδυτή και της Συγγενούς ή της
Κοινοπραξίας» (τροποποιήσεις στα ∆ΠΧΑ 10 και ∆ΛΠ 28). Η τροποποίηση θα εφαρµόζεται από
τις οικονοµικές οντότητες µελλοντικά για πωλήσεις ή εισφορές στοιχείων του ενεργητικού που
πραγµατοποιούνται στις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016. Προγενέστερη
εφαρµογή επιτρέπεται, µε απαραίτητη τη σχετική γνωστοποίηση αυτής στις Οικονοµικές
Καταστάσεις. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές
Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχει καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
•
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Τρο̟ο̟οιήσεις στο ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 28: «Ε̟ενδυτικές οντότητες:
Εφαρµόζοντας την εξαίρεση α̟ό την Ενο̟οίηση» (εφαρµόζεται για ετήσιες ̟εριόδους ̟ου
ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016)
Τον ∆εκέµβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου σκοπού στα
∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 28. Οι εν λόγω τροποποιήσεις εισάγουν επεξηγήσεις αναφορικά µε
τις απαιτήσεις λογιστικοποίησης των επενδυτικών οντοτήτων, ενώ παρέχουν εξαιρέσεις σε
συγκεκριµένες περιπτώσεις, οι οποίες θα µειώσουν τα κόστη που σχετίζονται µε την εφαρµογή των
προτύπων. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές Καταστάσεις,
αν και δεν αναµένεται να έχει καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
•

Τρο̟ο̟οιήσεις στο ∆ΛΠ 12 Αναβαλλόµενη Φορολογία “ Η αναγνώριση της
αναβαλλόµενης φορολογικής α̟αίτησης για µη ̟ραγµατο̟οιηµένες ζηµιές” (εφαρµόζεται
για ετήσιες ̟εριόδους ̟ου ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2017)
Το Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση περιορισµένου σκοπού στο ∆ΛΠ 12. Ο
στόχος των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να αποσαφηνιστεί το λογιστικό χειρισµό των
αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων για τις µη πραγµατοποιηθείσες ζηµίες από χρεόγραφα
που αποτιµώνται στην εύλογη αξία. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις
Οικονοµικές Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχει καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
•

∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα α̟ό Συµβάσεις µε Πελάτες» (εφαρµόζεται για ετήσιες ̟εριόδους ̟ου
ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2017)
Τον Μάιο του 2014 το IASB εξέδωσε ένα νέο πρότυπο, το ∆ΠΧΑ 15. Το εν λόγω πρότυπο είναι
πλήρως εναρµονισµένο µε τις απαιτήσεις όσον αφορά την αναγνώριση των εσόδων τόσο κάτω από
τις αρχές των ∆ΠΧΑ όσο και των Αµερικάνικων λογιστικών αρχών (US GAAP). Το νέο πρότυπο
έρχεται να αντικαταστήσει το ∆ΛΠ 18 Έσοδα, ∆ΛΠ 11 Κατασκευαστικές συµβάσεις και κάποιες
διερµηνείες που είναι σχετιζόµενες µε τα έσοδα. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των
παραπάνω στις Οικονοµικές Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχει καµία. Τα ανωτέρω δεν
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

•

∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα» (εφαρµογή για τις ετήσιες ̟εριόδους ̟ου ξεκινούν
την ή µετά την 01/01/2018)
Τον Ιούλιο του 2014 το IASB εξέδωσε την τελική έκδοση του ∆ΠΧΑ 9. Οι βελτιώσεις που επέφερε
το νέο πρότυπο αφορούν την ύπαρξης ενός λογικού µοντέλου για την ταξινόµηση και την
επιµέτρηση, ένα ενιαίο προνοητικό µοντέλο για αναµενόµενες ζηµιές από αποµείωση και επίσης µια
ουσιαστικά αναµορφωµένη προσέγγιση για την λογιστική αντιστάθµισης. Η εταιρεία θα εξετάσει την
επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχει καµία.
Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
•

∆ΠΧΑ 16 “Μισθώσεις” (εφαρµόζεται για ετήσιες ̟εριόδους ̟ου ξεκινούν την ή µετά την
01/01/2019)
Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB δηµοσίευσε το νέο Πρότυπο, ∆ΠΧΑ 16. Ο σκοπός του έργου
του IASB ήταν η ανάπτυξη νέου Προτύπου για µισθώσεις που καθορίζει τις αρχές τις οποίες
εφαρµόζουν και τα δύο µέρη σε µια σύµβαση - δηλαδή και ο πελάτης («ο µισθωτή») και ο
προµηθευτής («ο εκµισθωτής») - για την παροχή πληροφοριών για τις µισθώσεις µε τον τρόπο που
πιστά καταγράφει αυτές τις συναλλαγές. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, ο µισθωτής θα πρέπει να
αναγνωρίσει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη µίσθωση. Η
εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές Καταστάσεις, αν και δεν
αναµένεται να έχει καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
•
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5. ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ
5.1 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις
Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις (γήπεδα, κτίρια, µηχανήµατα, λοιπός εξοπλισµός) απεικονίζονται στο
ιστορικό κόστος κτήσεως µείον τις συσσωρευµένες αποσβέσεις και τυχόν αναπροσαρµογές της αξίας
τους.
Ποσά σε €
Εδαφ ικές
εκτάσεις

Κτίρια Τεχνικές
Εγκαταστάσεις

Μηχανήματ
α

Μεταφορικά
Μέσα

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός

Α. Αξίες Κτήσης
Υπόλοιπα 31.12.2013
Προσθήκες
Μειώσεις
Αναπ ροσαρμογή / τακτοπ οιήσεις
Υπόλοιπα 31.12.2014
Προσθήκες
Μειώσεις
Αναπ ροσαρμογή / τακτοπ οιήσεις
Υπόλοιπα 31.12.2015

12.558
0
0
0
12.558
0
12.558
0
0

98.604
0
0
0
98.604
0
98.604
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

14.134
0
0
0
14.134
0
14.134
0
(0)

125.296
0
0
0
125.296
0
125.296
0
0

Β. Αποσβέσεις
Υπόλοιπα 31.12.2013
Προσθήκες
Μειώσεις
Αναπ ροσαρμογή / τακτοπ οιήσεις
Υπόλοιπα 31.12.2014
Προσθήκες
Μειώσεις
Αναπ ροσαρμογή / τακτοπ οιήσεις
Υπόλοιπα 31.12.2015

0
0
0
0
0
0
0
0
0

62.861
3.328
0
0
66.189
378
66.567
0
0

(0)
0
0
0
(0)
0
0
0
(0)

(0)
0
0
0
(0)
0
0
0
(0)

5.008
1.131
0
0
6.139
0
6.139
0
(0)

67.869
4.459
0
0
72.328
378
72.706
0
0

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2014

12.558

32.415

0

0

7.995

52.968

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2015

0

(0)

0

0

0

0

Σύνολο

5.1.1 Κατηγορίες ̟αγίων και τρό̟ος α̟όσβεσης
Οι βασικές κατηγορίες των ενσώµατων παγίων που εµφανίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις, ο
τρόπος αποτίµησής τους στο τέλος της χρήσης, οι συντελεστές απόσβεσης και η µέθοδος
απόσβεσης, εµφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Κατηγορία Ενσώματων Παγίων

Αποτίμηση
αξίας
κτήσης
κατά την
απόκτηση

Τρόπος
αποτίμησης
μετά την
απόκτηση

Μέθοδος
Απόσβεσης

Συντελεστές
απόσβεσης

Εδαφικές Εκτάσεις

Κόστος

Κόστος

-

-

Κτίρια

Κόστος

Κόστος

Σταθερή

2,50%

Μηχανήματα

Κόστος

Κόστος

Σταθερή

8%

Μεταφορικά μέσα

Κόστος

Κόστος

Σταθερή

8%

Λοιπός εξοπλισμός

Κόστος

Κόστος

Σταθερή

8% -10%
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5.2 Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις έχουν ως εξής:
31/12/2015
129
(62)
67

31/12/2014
129
(62)
67

31/12/2015
125.447
125.447

31/12/2014
332.725
332.725

31/12/2015

31/12/2014

Ελληνικό Δημόσιο Λοιπές Απαιτήσεις

0

23.111

Σύνολο

0

23.111

Τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων σε €
Μείον : Προβλέψεις απομείωσης
Σύνολο

5.3 Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις
Οι πελάτες και οι λοιπές εµπορικές απαιτήσεις έχουν ως εξής:
Πελάτες εσωτερικού
Σύνολο

5.4 Λοιπές Απαιτήσεις
Οι λοιπές απαιτήσεις έχουν ως εξής:

5.5 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα που παρουσιάζονται στις συνηµµένες οικονοµικές
καταστάσεις αναλύονται ως εξής:
Ταμείο
Καταθέσεις όψεως σε €
Χρεωστικά υπόλοιπα βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων σε τράπεζες
Σύνολο

31/12/2015
6.554
2.971
56
9.582

31/12/2014
855
24.505
0
25.360

31/12/2015
14.206
31
440.386

31/12/2014
14.206
31
440.386

31/12/2015
58.694
58.694

31/12/2014
58.694
58.694

5.6 Μετοχικό Κεφάλαιο
Το µετοχικό κεφάλαιο αναλύεται ως εξής:
Αριθμός μετοχών
Τιμή μετοχής
Σύνολο

5.7 Υπέρ το άρτιο
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
Σύνολο
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5.8 Λοιπά αποθεµατικά
Τα λοιπά αποθεµατικά κεφάλαια της εταιρείας έχουν ως εξής:
Τακτικό αποθεματικό
Έκτακτα αποθεματικά
Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων
Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων
Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο
Σύνολο

31/12/2015
96.150
222.950
2
5.775
2.349
327.226

31/12/2014
96.150
222.950
(44)
5.821
2.349
327.226

31/12/2015
(889.428)
67.667
(821.761)

31/12/2014
(832.802)
67.667
(765.135)

5.9 Αποτελέσµατα εις νέο
Υπόλοιπο κερδών εις νέο
Διαφορά στα αποτελέσματα από την πρώτη εφαρμογή
Σύνολο

5.10 Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις/υποχρεώσεις
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις / υποχρεώσεις της εταιρείας έχουν ως εξής:
Αναβαλλόμενες φορολογικές
απαιτήσεις
Υπόλοιπο 31/12/2013
Επίδραση στα Αποτελέσματα Χρήσης
Επίδραση στα Ίδια Κεφάλαια
Υπόλοιπο 31/12/2014
Επίδραση στα Αποτελέσματα Χρήσης
Επίδραση στα Ίδια Κεφάλαια
Υπόλοιπο 31/12/2015

Αναβαλλόμενες φορολογικές
υποχρεώσεις
Υπόλοιπο 31/12/2013

Λοιπές
επιδράσεις
/
Προβλέψεις
130.007
(4.170)
16
125.853
9.825
0
135.678

Αποσβέσεις

Αλλαγή
συντελεστών
Φορολογίας

Διαγραφή
Εξόδων
εγκατάστασης

1.653
294
0
1.947
0
0
1.947

25.446
0
0
25.446
18.923
0
44.369

10.161
594
0
10.755
0
0
10.755

Αποσβέσεις

Αλλαγή
συντελεστών
Φορολογίας

Διαγραφή
Εξόδων
εγκατάστασης

Λοιπές
επιδράσεις

ΣΥΝΟΛΟ
167.267
(3.282)
16
164.001
28.748
0
192.749

Σύνολο

57.848

30.776

3.887

73.222

165.732

Επίδραση στα Αποτελέσματα Χρήσης

0

0

(96)

5.687

5.591

Επίδραση στα Ίδια Κεφάλαια

0
57.848

0
30.776

0
3.791

0
78.909

171.323

0

19.768

0

0

19.768

0
57.848

0
50.544

0
3.791

0
78.909

191.091

Συμφηφιστικό Υπόλοιπο 31/12/2014

(55.901)

(5.330)

6.964

46.944

(7.322)

Συμφηφιστικό Υπόλοιπο 31/12/2015

(55.901)

(6.175)

6.964

56.769

1.658

Υπόλοιπο 31/12/2014
Επίδραση στα Αποτελέσματα Χρήσης
Επίδραση στα Ίδια Κεφάλαια
Υπόλοιπο 31/12/2015

0

0

Ο συµψηφισµός των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων λαµβάνει χώρα
όταν υπάρχει, από πλευράς εταιρείας, εφαρµόσιµο νοµικό δικαίωµα για κάτι τέτοιο και όταν οι
αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος θα διακανονιστούν στην ίδια φορολογική αρχή.
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5.11 Προµηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις
Οι υποχρεώσεις προς προµηθευτές έχουν ως εξής:

Προμηθευτές εσωτερικού
Σύνολο

31/12/2015
3.988
3.988

31/12/2014
3.988
3.988

31/12/2015

31/12/2014

800
126
926

129
0
129

31/12/2015
0
0

31/12/2014
253.621
253.621

31/12/2015
56
56

31/12/2014
0
0

31/12/2015
8.000
119.238
127.238

31/12/2014
8.000
100.000
108.000

31/12/2015
280
3.503
31
5.405
0
9.219

31/12/2014
0
3.600
902
0
37.912
42.415

5.12 Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος φορολογητέων κερδών
Λοιποί φόροι - τέλη
Σύνολο

5.13 Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Οι βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις έχουν ως εξής:

Τράπεζες - λ/σμοί δανειακών υποχρεώσεων
Σύνολο

5.14 Λοιπές υποχρεώσεις
Οι λοιπές υποχρεώσεις της εταιρείας έχουν ως εξής:
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Σύνολο

5.15 Βραχυπρόθεσµες προβλέψεις
Οι βραχυπρόθεσµες προβλέψεις της εταιρείας έχουν ως εξής:

Προβλέψεις για εξαιρετικούς κινδύνους και έκτακτα έξοδα
Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
Σύνολο

5.16 Λοιπά Έσοδα
Τα λοιπά έσοδα της εταιρείας έχουν ως εξής:

Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
Ενοίκια κτιρίων -τεχνικών έργων
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
Έκτακτα κέρδη
Έσοδα από χρησιμοποιημένες προβλέψεις
Σύνολο
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5.17 Έξοδα διοίκησης
Τα έξοδα διοίκησης της εταιρείας έχουν ως εξής:

Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι - Τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις παγίων
Σύνολο

31/12/2015
6.500
652
23
635
378
8.189

31/12/2014
7.580
648
823
1.627
4.459
15.137

31/12/2015
32.608
1
0
19.238
51.847

31/12/2014
48.046
0
2.784
100.000
150.830

31/12/2015
0
0
0

31/12/2014
14
4
17

31/12/2015
10.984
10.984

31/12/2014
15.698
15.698

5.18 Λοιπά Έξοδα
Τα λοιπά έξοδα της εταιρείας έχουν ως εξής

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
Έκτακτες ζημίες
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
Σύνολο

5.19 Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα
Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα της εταιρείας έχουν ως εξής

Λοιπά έσοδα
Λοιποί πιστωτικοί τόκοι
Σύνολο

5.20 Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα
Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα της εταιρείας έχουν ως εξής

Τόκοι και έξοδα λοιπών βραχυπρόθεσμων τραπεζικών χρηματοδοτήσεων
Σύνολο
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5.21 Φόροι
Οι φόροι στην κατάσταση συνολικών εσόδων της εταιρείας έχουν ως εξής:

Φόρος εισοδήματος και επιτηδεύματος βάση Ε.Λ.Π.
Φόρος περαίωσης
Φόρος ακίνητης περιουσίας / ΕΝΦΙΑ
Έκτακτη εισφορά
Αναβαλλόμενη φορολογία
Σύνολο
Η αναβαλλόμενη φορολογία αναλύεται ως εξής:
Επίδραση από αλλαγή συντελεστών απόσβεσης
Επίδραση από λογισμό χρηματοδοτικών μισθώσεων
Επίδραση από αναπροσαρμογή αποτιμήσεων
Επίδραση από αλλαγή συντελεστή φορολογίας
Επίδραση από διαγραφή εξόδων εγκατάστασης
Επίδραση από χρήση προβλέψεων
Λοιπές επιδράσεις
Προβλέψεις
Σύνολο

31/12/2015
(2.400)
0
(1.406)
0
8.980
5.174

31/12/2014
0
0
(1.406)
0
38.970
37.564

(845)
0
0
0
0
0
0
9.825
8.980

294
0
0
0
690
(9.857)
0
47.843
38.970

5.22 Λοιπά συνολικά έσοδα
Τα λοιπά συνολικά έσοδα έχουν ως εξής:
Λοιπά Συνολικά Έσοδα
Αποτίμηση χρη/κών στοχείων
Αναβαλλόμενος φόρος
Λοιπά Συνολικά Έσοδα

Σημειώσεις
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6. ΛΟΙΠΈΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΉΣΕΙΣ
6.1 Βασικά Κέρδη ανά µετοχή

Α.

Παρούσα χρήση

Προηγούμενη χρήση

Εταιρεία

Εταιρεία

Αριθμητές βασικών κερδών ανά μετοχή
Κέρδη μετά τους φόρους συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων

(56.626)

(101.669)

Μείον:

Μερίσματα προνομιούχων μετοχών που αφορούν τη χρήση

-

-

Μείον:

Ζημιές από εξαγορές προνομιούχων μετοχών
Ζημιές από πρόωρη μετατροπή προνομιούχων μετοχών σε
κοινές
Βασικά κέρδη κοινών μετοχών

-

-

-

-

(56.626)

(101.669)

Μείον:

Παρούσα χρήση

Α.

Α1

Α2
Α3

Παρονομαστής βασικών κερδών ανά μετοχή
Αριθμός Κοινών Μετοχών Έναρξης (χωρίς εκείνες
που παρέχουν δικαίωμα ανάκλησης)
Αυξήσεις
Αύξηση με μετρητά
Μετατροπή ομολογιών σε κοινές μετοχές
Κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων
Αυξήσεις σε είδος
Έναντι παροχής υπηρεσιών (Stock Options)
Συνενώσεις
Έκδοση λοιπών περιπτώσεων κοινών μετοχών
υπό αίρεση με εκπληρωση των όρων (Options)
Κατάργηση δικαιώματος ανάκλησης, για κοινές
μετοχές που είχαν αυτό το δικαίωμα
Μειώσεις με καταβολή στους μετόχους
Μειώσεις κεφαλαίου με καταβολή στους μετόχους
Μεταβολή μετοχών χωρίς μεταβολή των
πόρων
Αύξηση κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση
αποθεματικών
Μείωση κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών
Αύξηση κεφαλαίου με δωρεάν διανομή μετοχών
Μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών (Split)
Αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών
(Reverse Split)
Σύνολο Μέσων Σταθμισμένων Κοινών Μετοχών

Προηγούμενη χρήση

Αριθμός
μετοχών

Μέρες

14.206

365

-

Μέρες

Προηγούμενη
χρήση

14.206

365

14.206

14.206

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14.206

Παρούσα χρήση
Εταιρεία
Α

Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή
Βασικά Κέρδη Κοινών Μετοχών
Μέσες σταθμισμένες κοινές μετοχές
Βασικά κέρδη ανά μετοχή

Σταθμισμένη τιμή
Παρούσα
Χρήση

14.206

Αριθμός
μετοχών

(56.626)
14.206
(3,9860)

-

-

14.206

14.206

Προηγούμενη
χρήση
Εταιρεία
(101.669)
14.206
(7,1568)

6.2 Κεφαλαιουχικές δεσµεύσεις
Υφίσταται προσηµείωση ακινήτου υπέρ της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας ποσού
τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00€) προς κάλυψη δανείου, η οποία αναµένεται να αρθεί εντός
του 2016, ύστερα από µε την 24/12/2015 εντολή άρσης της προσηµείωσης λόγω ολοσχερούς
εξόφλησης του δανείου.
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6.3 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση 2010. Για τον κίνδυνο επιβολής πρόσθετων
φόρων και προσαυξήσεων έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη ποσού 8 χιλ. € περίπου. Για τις χρήσεις 2011
– 2014 η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µε βάση τις ΠΟΛ 1159/26/7/2011 και ΠΟΛ
1124/18/6/2015. Για τη χρήση 2015 η εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65A παραγρ. 1
Ν.4174/2013. Ο έλεγχος έχει ξεκινήσει και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να
χορηγηθεί µετά τη δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων χρήσης 2015. Ο εν λόγω δεν
αναµένεται να επιφέρει σηµαντική διαφοροποίηση στις φορολογικές υποχρεώσεις που έχουν
ενσωµατωθεί στις Οικονοµικές Καταστάσεις.

6.4 Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού
Η εταιρεία δεν απασχολούσε προσωπικό µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας κατά την 31/12/2015.

6.5 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού
∆εν συνέβησαν γεγονότα µετά την ηµεροµηνία αναφοράς της κλειόµενης χρήσης που να επιδρούν
στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας.

6.6 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη
ποσά σε €
α) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
β) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
γ) Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένα μέρη
δ) Απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων μερών
ε) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη διοίκησης

31.12.2015
3.600
122.574
-

6.7 Ενδεχόµενες απαιτήσεις – υποχρεώσεις, εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις
Οι εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις της εταιρίας είτε δεν έχουν τελεσιδικίσει είτε αναµένεται η
έκδοση απόφασης. Για τον κίνδυνο η εταιρεία να επιβαρυνθεί µε πρόσθετα έξοδα προέβη σε
σχηµατισµό πρόβλεψης συνολικού ποσού 119 χιλ. €.

6.8 Συµµετοχή σε όµιλο
Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις που καταρτίζει η µητρική εταιρία "ΚΤΙΣΤΩΡ Α.Τ.Ε". Η µητρική εταιρία έχει την
έδρα της στην Ελλάδα και συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας µε ποσοστό άµεσα 99%.
Η εταιρία ενσωµατώνεται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής πλήρως (ολικά).

Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2015

36

ΕΡΓΟΤΕΚ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2015
ΕΡΓΟΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 37464/70/Β/97/52 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 77130027000
ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 54 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 71 305
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
(δηµοσιευόµενα βάσει του κ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφ ορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ΕΡΓΟΤΕΚ Α.Ε.Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους
επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Αρµόδια Υπηρεσία:

Περιφ έρεια Κρήτης - Γενική ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης,

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Τµήµα Εµπορίου

Τσικαλάκης Γεώργιος του Αναστασίου - Πρόεδρος του ∆.Σ. & ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Παπαδάκης ∆ηµήτριος του Εµµανουήλ - Αντιπρόεδρος του ∆.Σ.
Παπαδόπουλος Παναγιώτης του Γεωργίου - Μέλος ∆.Σ.

www.ergotek.gr

∆ιεύθυνση ∆ιαδυκτίου:
Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων:
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:
Ελεγκτική εταιρία:
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:

30 Απριλίου 2016
Ελευθέριος Μαυροµάτης (ΑΜΣΟΕΛ 28141)
Grant Thornton ΑΕ (ΑΜΣΟΕΛ 127)
Γνώµη χωρίς επιφ ύλαξη - Με έµφ αση θέµατος

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε € )

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε €)
31/12/2015

31/12/2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπα µη κυκλοφ ορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφ ορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

0
0
1.725
0
125.447
9.582
136.754

52.968
0
67
0
332.725
48.471
434.231

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφ άλαιο
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης
Σύνολο Καθαρής Θέσης µετόχων εταιρίας (α)
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις/ Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (β)
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)

440.386
(435.841)
4.545
0
0
0
132.209
132.209
136.754

440.386
(379.215)
61.171
0
7.322
253.621
112.117
373.060
434.231

1. ∆εν σηµειώθηκε µεταβολή στις λογιστικές µεθόδους ή στις λογιστικές εκτιµήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση.
2. ∆εν έλαβαν χώρα εταιρικά γεγονότα όπως εξαγορά, συγχώνευση άλλης εταιρίας ή κλάδου, απόσχιση κλάδου, αναδιάρθρωση
ή διακοπή εκµετάλλευσης.
3. ∆εν έλαβε χώρα αλλαγή της χρονικής περιόδου της τρέχουσας χρήσης σε σχέση µε την προηγούµενη.
4. Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που καταρτίζει η µητρική
εταιρία "ΚΤΙΣΤΩΡ Α.Τ.Ε". Η µητρική εταιρία έχει την έδρα της στην Ελλάδα και συµµετέχει στο µετοχικό κεφ άλαιο της εταιρίας µε
ποσοστό άµεσα 99% . Η εταιρία ενσωµατώνεται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής πλήρως (ολικά).
5. Οι ανέλεγκτες φ ορολογικά χρήσεις παρατίθενται σε σηµείωση του κεφ αλαίου 6 των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων.
6. Οι εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις της εταιρίας είτε δεν έχουν τελεσιδικήσει είτε αναµένεται η έκδοση απόφ ασης (κεφ άλαιο 6
Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων)
7.Η εταιρεία δεν απασχολούσε προσωπικό µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας στο τέλος της τρέχουσας χρήσης
8. Υφ ίστανται εµπράγµατα βάρη συνολικού ποσού 300.000,00 €, η οποία αναµένεται να αρθεί εντός του 2016,
ύστερα από µε την 24/12/2015 εντολή άρσης της προσηµείωσης λόγω ολοσχερούς εξόφ λησης του δανείου.
9. Τα "Στοιχεία και Πληροφ ορίες" της χρήσης συντάχθηκαν µε βάση την Κ.Υ.Α. υπ' αριθµ. Κ2-11365/16.12.2008, λαµβάνοντας
υπόψη και τις διατάξεις του αναθεωρηµένου ∆.Λ.Π 1.
10. Η εταιρεία έχει σχηµατίσει σωρευτικά τις παρακάτω προβλέψεις :
- για ανέλεγκτες φ ορολογικά χρήσεις 8.000 € - λοιπές προβλέψεις 119.238 €
11. Τα ποσά των εκροών και εισροών της εταιρίας από και προς τα συνδεδεµένα µέρη (κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24) σωρευτικά
από την έναρξη της οικονοµικής χρήσης έχουν ώς εξής :

δ) Απαιτήσεις κατά συνδεδεµένων µερών
ε) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη
και µέλη διοίκησης

01/01 - 31/12/2014
0
0

Κέρδη / (ζηµιές) προ φ όρων
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (α)

(50.816)
(61.800)
(56.626)

(123.552)
(139.233)
(101.669)

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φ όρους (β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (α+β)

0
(56.626)

(46)
(101.715)

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €)
Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή - (σε €)
Κέρδη/ (ζηµιές) προ φ όρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων

(3,9860)
-

(7,1568)
-

(50.438)

(119.094)

01/01 - 31/12/2015
61.171
(56.626)
0
0
4.545

01/01 - 31/12/2014
162.886
(101.715)
0
0
61.171

01/01 - 31/12/2015
239.607
(40.366)
(3.006)
(10.984)
185.252

01/01 - 31/12/2014
50.663
(12.847)
0
(15.698)
22.117

0
52.590
0
0
52.590

0
0
17
0
17

0
0
(253.621)

0
0
(65)

1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε €)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ποσά σε €
α) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
β) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
γ) Υποχρεώσεις σε συνδεδεµένα µέρη

01/01 - 31/12/2015
0
0

Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη / (ζηµιές)
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσµάτων

31.12.2015
3.600
0
0

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (01.01.2015 και 01.01.2014)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φ όρους
Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφ αλαίου
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31/12/2015 και 31/12/2014)
1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε €)
Άµεση µέθοδος
Λειτουργικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από απαιτήσεις
Πληρωµές σε προµηθευτές, εργαζοµένους, κλπ
Πληρωµές (εισπράξεις επιστροφ ών) φ όρων
Τόκοι πληρωθέντες
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωµές για την απόκτηση ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πώληση ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσµατα εισπραχθέντα
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφ αλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα /αναληφ θέντα δάνεια
Εξοφ λήσεις δανείων
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσης

122.574
0

12. Το θέµα έµφ ασης της έκθεσης ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή αναφ έρεται στο γεγονός ότι το σύνολο των ιδίων κεφ αλαίων
της εταιρείας κατά την 31/12/2015 έχει καταστεί µικρότερο από το 1/2 του µετοχικού της κεφ αλαίου

(253.621)

(65)

(α)+(β)+(γ)

(15.779)

22.070

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης

25.360
9.581

3.290
25.360

Ηράκλειο, 30 Απριλίου 2016
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆Σ
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