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!>< ΡΒΕΟΟΝεΤΒΟεΤΑ
« ΡΚΕΟΟΝ 8 ΤΚ ϋ€ ΤΑ Α.Ε.Β.Τ.Ε
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΔΟΜΙΚΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ »
ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1231614350^®
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΗΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΟΝ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2 θ ΐό
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ι/ι/2 θ ΐό - 31/12/2016

Κύριοι μέτοχοι,
Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε για έγκριση, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας τον
Ισολογισμό της 26ης κατά σειρά εταιρικής χρήσεως, που καλύπτει το χρονικό διάστημα 1/1/2016 έως 31/12/2016
και να σας εκθέσουμε τα ακόλουθα σχετικά με την δραστηριότητα της κατά τη διάρκεια της χρήσεως, την
οικονομική θέση και την προβλεπόμενη από το Δ.Σ. πορεία της στις αμέσως επόμενες χρήσεις.

Εξέλιξη των εοναοιώ ν ?γ κ Εταιρείας:
Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις που επισυνάπτονται, η εταιρεία σημείωσε πωλήσεις ύψους €
1.024.641,04, το αντίστοιχο κόστος πωλήσεων ανήλθε σε € (848.898,65), ενώ τα μικτά αποτελέσματα
εκμετάλλευσης διαμορφώθηκαν σε € (175.742,39).
Το καθαρό αποτέλεσμα (ζημία) της χρονιάς διαμορφώθηκε στα € (1.201.791,75).

Οικονομική θέση της Σ ταιρείαα
Συνοπτικά η Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία, διαμορφώνεται ως εξής:
Κ ατάσταση Α π οτελεσ μάτω ν κατά λειτουργία:

Ποσά σε €

31/12/2018
1.024.641,04
(833.254,79)

Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Κόστος πωλήσεων
Μ ίκτό αποτέλεσμα
Λοιπά συνήθη έσοδα

191.376,25
(32.670,18)
(571.969,21)
(687.625,40)

31/12/2015
1.022.681,00
(1.212.916,55)
(190.235,55)
7.883,42
(182.352,13)
(75.570,11)
(952.705,85)
(631.262,45)

39.999,99

(287,95)

-

173.397,43
(1.688.781,06)

191.376,26
-

Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λοιπά έξοδα και ζημιές
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη
κυκλ.οφορούντων στοιχείων
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Α π οτελέσ ματα π ρο τόκω ν και φ όρω ν

(1.010.888,55)

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

13,65

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Α π οτέλεσμα προ φ όρω ν
Απ οτέλεσμα χρήσ ης μετά απ ό φ όρους

3

(190.916,85)
(1.201.791,75)
(1.201.791,75)

• ■ .

27,07

(2#Τ.547,88)
(1.900.301,87)
(1.900.301,87)

|>< PRECONSTRUCTfl
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Το κυκλοφορούν ενεργητικό ανέρχεται στο ποσό των 1.345.813,83 ευρώ την 31/12/2016 και αναλύεται ως εξής:
Ποσά σε ευρώ
107.111,46

Αποθέματα
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και
προκαταβολές
Σύνολο κύκλοφ ορούντος Ενεργητικού

1.238.702,37
1.345.813,83

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Το σύνολο της Καδαρής Θέσης της εταιρείας ανήλθε στα € (173.647:87) οι προβλέψεις στα € 48.316,40 και οι
υποχρεώσεις σε € 5.954.850,61, οι οποίες αναλύονται σε μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ποσού € 3.359.342,04,
:<αι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ποσού € 2.595.308,57.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ
Παρακάτω παρατίθεται πίνακας ο οποίος περιλαμβάνει τους βασικότερους χρηματοοικονομικούς δείκτες για την
κλειόμενη καθώς και για την προηγούμενη χρήση.

Ϊ1
31/12/2016
Κυκλοφορούν ενεργητικό___________________ 1.345.813.83_____
Σύνολο ενεργητικού
5.827.319,34
Σύνολο μη Κυκλοφορούντων_____________
Σύνολο ενεργητικού-

4.481.505,52_____
5.827.319,34

Ιδια κεφάλαια_____________________________ -173.647,67_____
Σύνολο υποχρεώσεων
5.354.650,61
'

w arn

0

31/12/2015
1.241.998,49
6.731.439,88

°

5.489.441,40
6.731.439,86

— SO
/
ΟΖO/ο

1.028.144,08
5.674.648,48

_ Λ
QO
IΟ
/ο/

5.674.648,48
6.731.439,88

- ο4 /ο

ί

°

_
1ο /ο

Ο π αραπάνω δείκτης δείχνει την ο ικονομ ική αυτάρκεια της εταιρείας
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο παθητικού

__________

______5.954.550,61_____
5.827.319,34

Ιδια κεφάλαια __________________ _________-173.647,67
Σύνολο παθητικού
5.827.319,34

'

°

0

1.028.144,08
6.731.439,88

Ίδια κεφάλαια_____________________________ -173.647,67
Σύνολο μη Κυκλοφορούντων
4.481.505,52

1.028.144,08
5.489.441,40

Κυκλοφορούν ενεργητικό____________ ______ 1.345.813,83
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
2.595.308,57

. . 1.241.998,49
¿1.737.290,06

19%

Ο π αραπάνω δείκτης απ εικο νίζει την δυνατότητα της Εταιρείας να κα λύ ψ ει τις βραχυπρόθεσμες
υπ οχρεώ σεις της με σ τοιχεία του Ενεργητικού,
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Λ| ΡΒΕΟΟΝβΤΒυΟΤΑ
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων
Σύνολο εσόδων
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων
Ιδια κεφαλαία

-1.900.301,87
1.022.681,00

-185%

-1.201.791,75
-173.647,67

Σημαντικό ποσοστό του ενεργητικού της εταιρείας αποτελεί το Πάγιο Ενεργητικό της. Η οικονομική αυτάρκεια της
εταιρείας παρουσιάζει υποχώρηση σε σχέση με το 2015 και γίνεται πλέον αρνητική, καθώς η Καθαρή Θέση της
εταιρείας είναι επίσης αρνητική. Η δυνατότητα κάλυψης των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων με στοιχεία του
Κυκλοφορούντος Ενεργητικού, ανέρχεται σε 0,52, τιμή που κινείται κάνω της ορίου της μονάδος και συνεπώς όχι
σε ικανοποιητικά επίπεδα απόρροια και της μη 12μηνης λειτουργίας της εταιρείας κατά τη χρήση. Από τη
γενικότερη ανάλυση των αριθμοδεικτών προκύπτει πως οι σημαντικότερες μεταβολές οφείλονται στη μείωση της
Καθαρής Θέσης λόγω της αύξησης των ζημιών χρήσης.

Ά λλα στορ/εία:
1. Δ ρ α σ τηριότητες στον τομέα της έρευνας κα* ανάπτυξης
Δεν υπάρχουν

2 . Υ π οκαταστήματα Εταιρείας
Η εταιρεία δεν διαθέτει υποκαταστήματα.

3. Π εριβαλλοντικά θέματα
Η Διοίκηση της εταιρείας είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε θέματα που αφορούν την προστασία του
περιβάλλοντος. Τηρεί απαρέγκλιτα τις υφιστάμενες διατάξεις προστασίας του περιβάλλοντος εκπαιδεύοντας,
συνάμα το προσωπικό της στα περιβαλλοντικά θέματα. Επισημαίνεται πως για την ποιότητα και ασφάλεια στο
τελικό προϊόν και στην επεξεργασία αυτού, η εταιρεία δεσμεύεται να εφαρμόσει τα συστήματα 180 9001:2008
στο μέγιστο των δυνατοτήτων της.
4. Εργασιακά θέματα
Η Διοίκηση της εταιρείας τηρεί πιστά τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις
της απέναντι στην Επιθεώρηση Εργασίας και στους Ασφαλιστικούς Φορείς. Κατά την 31/12/2016 ο μέσος όρος
του προσωπικού της εταιρείας ανερχόταν σε 16 άτομα (31/12/2015: 25 άτομα). Τα τελευταία χρόνια, η εταιρεία
έχε: προχωρήσει σε μεγάλη μείωση του προσωπικού της, καθώς έχει υποχωρήσει η δραστηριότητά της. Η
εταιρεία απασχολεί τεχνικό ασφαλείας, ο οποίος δίνει οδηγίες περί ασφαλούς διενέργειας των εργασιών τους.
5. Σημαντικές ζημίες π ου κατά το χρόνο υπ οβολής της έκθεσης είτε υπ άρχουν είτε αναμένονται να
προκόψ ουν
Δεν υπάρχουν.

6. Δ ια χείρισ η χρ η μ α το οικο νομ ικώ ν κινδύνω ν

’

'

Ο; συναλλαγές σε χρηματοοικονομικά μέσα συνεπάγονται για την εταιρεία την ανάληψη ή τη μεταβίβαση
ορισμένων χρηματοοικονομικών κινδύνων. Οι κατηγορίες κινδύνων είναι:
*

Συναλλαγματικός κίνδυνος:
Η εταιρεία δεν εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο, διότι στη χρήση 2016 δεν πραγματοποιήθηκαν
συναλλαγές σε ξένο νόμισμα.

®

Κίνδυνος μεταβολής επιτοκίου
Η εταιρεία είναι εκτεθειμένη στον κίνδυνο των διακυμάνσεων των επιτοκίων λόγω των καταθέσεων της
σε μετρητά καί κυρίως του δανεισμού της, τον οποίο προσπαθεί να μετριάσει μέσω της συνεχούς
παρακολούθησης των μεταβολών.

®

Πιστωτικός κίνδυνος
Η εταιρεία για να προστατευθεί από τον πιστωτικό κίνδυνο, παρακολουθεί σε σταθερή βάση, τις
εμπορικές απαιτήσεις και όπου κριθεί απαραίτητο διερευνά τγ διασφάλιση της είσπραξης τους. Για αυτό
άλλωστε έχει αναθέσει τη διαχείριση των απαιτήσεών της σε εταιρεία factoring (με αναγωγή).

ο

Κίνδυνος ρευστότητας
Η εταιρεία διαχειρίζεται τον κίνδυνο αυτό διατηρώντας επαρκή ταμειακά διαθέσιμα και επαρκή πιστωτικά
όρια τόσο από τις τράπεζες όσο και από τους προμηθευτές, σε σχέση πάντα με τις λειτουργικές,
επενδυτικές και χρηματοδοτικές ανάγκες της.

7. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υπ οβολής της
π αρούσας έκθεσης
Στις 4/7/2016 ο πρώην Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και μέτοχος της εταιρείας Βασίλειος Π. Σερνιαννίδης
απεβίωσε προκαλώντας γενικότερες ανακατατάξεις και αλλαγές στην εταιρεία. Ως κληρονόμος του συνόλου της
κληρονομιάς του θανόντος Βασιλείου Π. Σεργιαννίδη και κατά συνέπεια κάτοχος του συνόλου των μετοχών της
Ανώνυμης Εταιρείας ιδιοκτησίας του παραπάνω θανόντος, έχει καταστεί η κα. Χρυσούλα Βάτση.
Στις 21/06/2017 εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τον Πέτρο Γ. Βάτση, την Ευγενία Α.
Αγγελίδου και Γεώργιο I. Δαρούδη. Το νέο Δ.Σ. με πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο τον κ. Πέτρο Βάτση έχει
ως σκοπό τη συνέχιση των εργασιών της εταιρείας κατά τρόπο τέτοιο, ώστε να καλύπτονται στο ακέραιο όλες οι
υποχρεώσεις της εταιρείας έναντι των πελατών και των πιστωτών της.
Επιπλέον στις 19/6/2017 ανατέθηκε.στην εταιρεία από την Α.ΔΕ.ΔΗ.Ε η προμήθεια τσιμεντόστυλων αντί
συνολικού τιμήματος 914.516,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).
8. Π ροβλεπόμενη εξέλιξη της Εταιρείας
Η προβλεπόμενη οικονομική πορεία της “PRECONSTRUCTA Α.Ε.Β.Τ.Ε.” είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το
ευρύτερο πλαίσιο των οικονομικών δεδομένων του κλάδου, αλλά και της οικονομικής θέσης και
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας στο σύνολό της. Ο κατασκευαστικός κλάδος έχει επηρεαστεί
σοβαρά από την οικονομική κρίση που άρχισε το 2008 με επακόλουθο τη μη προκήρυξη διαγωνισμών για την
εκτέλεση δημοσίων έργων, που σε συνδυασμό με την κατακόρυφη πτώση των ιδιωτικών έργων έχουν οδηγήσει
στον εκτεταμένο περιορισμό της κατασκευαστικής δραστηριότητας, κατά τα τελευταία έτη.
Ωστόσο, η εταιρεία δραστηριοποιείται και στην κατασκευή τσιμεντοϊστών από σκυρόδεμα, κατέχοντας ιδιαίτερη
τεχνογνωσία και πολυετή εμπειρία στο εν λόγω αντικείμενο, δρώντας σχεδόν μονοπωλιακά στην αγορά.
Συγκεκριμένα, αποτελεί σχεδόν τον αποκλειστικό προμηθευτή της Α.ΔΕ.ΔΗ.Ε. στην κατασκευή τσιμεντοϊστών
από σκυρόδεμα. Το γεγονός ότι ευρωπαϊκώς, υπάρχει οδηγία αντικατάστασης των ξύλινων κολόνων σε
τσιμεντένιες, δημιουργεί την πεποίθηση ότι θα αναλάβει και για το επόμενο διάστημα, το μεγαλύτερο τμήμα
προμήθειας της Δ.ΔΕ.ΔΗ.Ε. τσιμεντοϊστών από σκυρόδεμα. Όπως ήδη αναφέρθηκε στις 19/6/2017 ανατέθηκε
στην εταιρεία η προμήθεια τσιμεντόστυλων αντί συνολικού τιμήματος 914.516,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).
Επιπλέον, έχουν ήδη δρομολογηθεί νέες προσπάθειες, παρά τις υφιστάμενες δυσχέρειες της ύφεσης που έχουν
διευρυνθεί σε όλους τους κλάδους της εγχώριας οικονομίας, για την εξεύρεση νέων αγορών, τόσο στο εσωτερικό
όσο και στο εξωτερικό, ώστε σε συνδυασμό με την υψηλή ποιότητα των προϊόντων, να επιτευχθούν καλύτερα
αποτελέσματα κατά την επόμενη χρήση.

Ρ<] ΡΒΕΟΟΝ$ΤΒΙΙβΤΑ

Κύριοι μέτοχοι,
Από τα παραπάνω αναφερθέντα και από την έκθεση ελέγχου των ελεγκτών της εταιρείας, έχετε όλα τα στοιχεία
με τα οποία μπορείτε να εκτιμήσετε το όλο έργο του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την παρελθούσα χρήση.
Σας παρακαλούμε λοιπόν σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη των θεμάτων της συνέλευσης να:
1.

Εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 201 δ.

2.

Απαλλάξετε με ψηφοφορία από κάθε ευθύνη αποζημίωσης τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους
κ. Ελεγκτές για όσα έγιναν κατά την διάρκεια της χρήσεως από 1/1/2016 έως 31/12/2016.

3.

Αποφασίσετε και για τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης
Κιλκίς, 2/11/2017
Ο Πρόεδρος και Διευθύνω ν
Σύμβουλος
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚίΙΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Π ρ ο ς του ς Μ ετόχους της Ε ταιρείας
“ ΡΚ Ε <:θΝ 8ΤΚ υθΓΑ ΑΝΩΝΥΜ Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜ ΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ” με διακριτικό τίτλο
“ ΡΚΕΟΟΝβΤΚυΟΓΑ Α.Ε.Β .Τ.Ε .”
Έκθεση Ελέννου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας “ ΡΡΕΟ Ο Ν8ΤΡΙΙΟ ΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης
Δεκεμβρίου 2016, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών καθαρής θέσης της χρήσεως που έληξε την
ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, 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. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, που έχουν ενσωματωθεί
στην Ελληνική Νομοθεσία (ΦΕΚ/Β72848/23.10.2012).

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.
κρίση

του

ελεγκτή

περιλαμβανομένης

της

εκτίμησης

Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην

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 σχεδίασμά 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 καταλληλόλητάς των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων
που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίαση^ των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση
της ελεγκτικής μας γνώμης.
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Βάση για γνώμη με επιφύλαξη
Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής θέματα:
1.

Στο κονδύλι Μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων «Ακίνητα», περιλαμβάνονται ακίνητα, η αξία των
οποίων υπολείπεται της εύλογης κατά ποσό €345χιλ. περίπου, με συνέπεια η αξία των ακινήτων και τα ίδια
κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα μειωμένα κατά την κλειόμενη χρήση ενώ τα αποτελέσματα της
κλειόμενης και της προηγούμενης χρήσης αυξημένα κατά €19 χιλ. περίπου.

2.

Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, στην
κλειόμενη χρήση έχουν διενεργηθεί επιπλέον αποσβέσεις στο κονδύλι του ισολογισμού «Μηχανολογικός
εξοπλισμός», ποσού €148χιλ. περίπου, με αποτέλεσμα το κονδύλι «Μηχανολογικός εξοπλισμός», τα
αποτελέσματα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα μειωμένα.

3.

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις
2010 και 2016. 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 και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την
ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την
εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.

Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύεται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη
με Επιφύλαξη’, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη
άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση
για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

Θέματα Έμφασης
Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα του ελέγχου μας, εφιστούμε την προσοχή σας
στα εξής: α) τα ίδια Κεφάλαια της εταιρίας έχουν καταστεί αρνητικά και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις
εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920 β) το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων
υποχρεώσεων της εταιρείας υπερβαίνει τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών της στοιχείων
καθώς και ο δείκτης "Αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων" (ΕΒΙΤ) ήταν
αρνητικός, ήτοι (413) χιλ.€ περίπου, με αποτέλεσμα να υπάρχει η πιθανότητα να μην είναι σε θέση να
αποπληρώσει μέρος των υποχρεώσεων της. Οι παραπάνω συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους
αβεβαιότητας που εγείρει σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά
της. Στην σημείωση 2.1 του Προσαρτήματος παρατίθενται οι δράσεις της Διοίκησης για την αντιμετώπιση των
θεμάτων (α) και (β) που μνημονεύονται.
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Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
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:
α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις
ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με
τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2016.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία ΡΡΕΟΟΝΒΤΒυΟΤΑ Α.Ε.Β.Τ.Ε και
το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της
Συμβουλίου.

ΜΑΖΑΚβ Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε.
Λεωφόρος Αμφιθέας 14,1 7 5 &4
Παλαιό Φάληρο Αθήνα

Α.Μ. ΕΛΤΕ: 2327
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PRECONSTRUCTA A.E.B.T E.
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
της 31πΔεκεμβρίου 2016

σύμφω να με τα
Ελληνικά Λ ογιστικά Πρότυπα |Ε.Λ.Π.)
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ϊϋΐ ΡΒΕΟΟΝεΤΚυΟΤΑ
Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέση
Ποσά σε €
Μη κυκλοφορούντο περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο
Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα
Σύνολο
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Σύνολο
Σύνολο μη κυκλοψορούντων
Κυκλοφορούντα περίουσϊακά στοιχεία
Αποθέματα
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά
Σύνολο
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Προπληρωμένα έξοδα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο
Σύνολο κυκλοφορούντων
Σύνολο ενεργητικού
Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Σύνολο
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο
Καθαρή θέσης ιδιοκτητών μητρικής
Σύνολο καθαρής θέσης
Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους
Σύνολο
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια
Σύνολο
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων
Εμπορικές υποχρεώσεις
λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

31/12/2016

31/12/2015

4.1
4.1
4.1

4.249.500,16
59.128,20
142.242,16
4.450.870,52

4.492.983,85
616.825,02
348.997,53
6.458.806,40

4.2

2.365,82
2.385(82
28.269,18
28.289,18
4.481.505,52

2.365,82
2.365,82
28.269.18
28.269,18
5.489.441,40

4.4
4.4

46.711,98
60.399,48
107.111,46

67.742,98
134.882,03
202.625,01

4.5
4.6
4.7
4.8

1.124.464,73
14.766,25
99.471,39
1.238.702,37
1.345.813,83
5.827.319,34

733.674,83
36.668,57
10.349,20
258.680.88
1.039.373,48
1.241.998,49
6.731.439,88

4.3

13.000.000,00
13.000.000,00

13.000.000,00
13.000.000,00

4.10

192.142,36
(13.365.790,03)
(13.173.647,67)
(173.647,67)
(173.647,67)

192.142,36
(12.163.998.28)
(11.971.855,92)
1.028.144,08
1.028.144,08

4.11

46.316,40
46.316,40

28.647,32
28.647,32

4.12

3.359.342,04
3.359.342,04

3.937.358.42
3.937.358,42

4.12
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16

957.350,01
648.373,49
133-.592,24
87/890,08
39.253,73
728.439,02
2.695.308,57
5.954.650,61
5.827.319,34

830.930,32
71.752,63
114.506,33
21.486,48
22.657,75
675.956,43
1.737.290,06
5.674.648,48
6.731.439,88

Σημ.

4.3

Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 16 έως 35 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
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Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης κατά λειτουργία

31/12/2016

31/12/2015

Κύκλος εργασιών (καθαρός)

Σημ.
4.17

1.024.641,04

1.022.681,00

Κόστος πωλήσεων

4.19

(833.264,79)

(1.212.916,55)

191.376,25
191.376,25
(32.670,18)
(571.969,21)
(687.625,40)
89.999,99
(1.010.888,55)

(150.235,55)

Ποσά σε €

Μικτό αποτέλεσμα
Λοιπά συνήθη έσοδα
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λοιπά έξοδα και ζημιές
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποτέλεσμα προ φόρων
Αποτέλεσμα χρήσης μετά από φόρους

4.18
4.15
4.19
4.20

4.21

13,65
(190.916,35)

7.883,42
(182.352,13)
(75.570,11)
(952.705,85)
(631.262,45)
(287,95)
173.397,43
(1.668.781,06)

(1.201.731,75)

27,07
(231.547,88)
(1.900.301,87)

(1.201.791,75)

(1.900.301,87)

Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 16 έως 35 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
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Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης

Ποσά σε €
Υπόλοιπο 31/12/2014
Αποτέλεσμα χρήσης μετά
από φόρους
Υπόλοιπο 31/12/2015
Αποτέλεσμα χρήσης μετά
από φόρους
Υπόλοιπο 31/12/2016

132.142,35

Σύνολο
Αποτελέσματα καθαρής θέσης
εις νέο
ιδιοκτητών
μετρικής
(10.263.696,41)
2.328.44-5,95

2.328.445,35
(1.900.301,87)

Αττοθεματίκά
νόμων ή
καταστατικού

Κεφάλαιο
13.000.000,00

Σύνολο
καβαρής
θέσης

-

-

(1.800.301,87)

(1.900.301,87)

13.000.000,00

152.142,36

{12.163.398,23)

1.028.144,08

1.028.144,08

-

-

(1.201.791,75)

(1.201.791,75)

(1.201.791,75)

13.000.000,00

192.142,38

(13.365.730,03)

(173.647,67)

(173.647,67)

Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 16 έως 35 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
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Σ ημείω σες εττί των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων
της 31ηξ Δεκεμβρίου 2016

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

1.1

Πληροφορίες για την εταιρεία

Η «ΡΡΕΟΟΝεΤΡ^υΟΤΑ Α.Ε.Β.Τ.Ε. ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ» (εφεξής «η Εταιρεία»)
έχει την νομική μορφή ανώνυμης εταιρείας. Βάσει των κριτηρίων του Ν. 4308/2014 συγκαταλέγεται στις μεσαίες
οντότητες.
Συνοπτικά οι βασικές πληροφορίες για την εταιρεία έχουν ως εξής:

Αριθμός Γ ενικού Εμπορικού Μ ητρώου {ΑΡ.
Γ.Ε.ΜΗ.)

123161435000

Αριθμός Φ ορολογικού Μ ητρώου

094299644, ΔΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

Διεύθυνση έδρας εταιρείας

Κιλκίς - Τ.Κ. 611 00 - Βί.ΠΕ. Σταυροχωρίου

Σύνθεση Δ ιο ικη τικού Συμβουλίου:

Βάτσης Γ. Πέτρος , (Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος)
Αγγελίδου Α. Ευγενία, (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
Δαρούδης I. Γεώργιος, (Μέλος ΔΣ)

1.2

Αντικείμενο δραστηριότητας

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΡΡΕΟΟΝΘ ι ΡΙΙΟΤΑ Α.Ε.Β. ι.Ε. ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΔΟΜίΚΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ», προέκυψε έπειτα από την συγχώνευση με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«ΡΚΕΟΟ ΝεΤβυΟ ΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», από την ανώνυμη εταιρεία
με την επωνυμία «ΕΔΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την 01/06/2013.
Σκοπός της εταιρίας ε ίν α ι:
(α) Η ίδρυση και λειτουργία μονάδας παραγωγής προκατασκευασμένων δομίκών στοιχείων ελαφράς και βαρείας
προκατασκευής στην Βί.ΠΕ. / ΕΤΒΑ του Νομού Κιλκίς.
(β) Η εμπορία των παραπάνω στοιχείων με ιδιώτες και δημόσιους οργανισμούς.
(γ) Η κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων ελαφράς και βαρείας προκατασκευής.
(δ) Η ανάληψη της κατασκευής δημοσίων έργων είτε απ'ευθείας από την Εταιρία ύστερα από εγγραφή αυτής στο
Μ.Ε.Ε.Π. του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων, είτε συμμετέχοντας σε άλλες
εργοληπτικές επιχειρήσεις ατομικής ή εταιρικής μορφής.
(ε) Η εκμετάλευση διαφόρων συστημάτων ελαφράς και

βαρειάς προκατασκευής του εξωτερικού.

(στ) Η παραγωγή, εμπορία και διάθεση ετοίμου σκυροδέματος,
(ζ) Η παραγωγή, εμπορία και διάθεση προκατασκευσμένων τσιμεντοϊστών από οπλισμένο σκυρόδεμα.
(η) Η συμμετοχή της Εταιρίας σε Κοινοπραξίες και εταιρίες οποιοσδήποτε μορφής για τιψ ανάληψη και κατασκευή
πάσης φύσεως δημοσίων ή ιδιωτικών έργων.
(θ) Η παραγωγή, εμπορία και διάθεση πάσης φύσεως δομικών υλικών από σίδερο, αλουμίνιο και ξύλο, καθώς και
κάθε άλλου αγαθού ή προϊόντος σχετιζομένου με τις παραπάνω δραστηριότητες της Εταιρίας.
(ι) Η κατασκευή και εκμετάλλευση πάσης φύσεως οικοδομικών και τεχνικών έργων.
(¡α) Η δημιουργία, λειτουργία και εκμετάλλευση πάσης φύσεως τουριστικών εγκαταστάσεων και η εν γένει
ενασχόληση με κάθε είδους τουριστικές εργασίες.
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(ιβ) Η εμπορία κάθε είδους αγαθού ή προϊόντος σχετιζομένου με τις παραπάνω δραστηριότητες της Εταιρίας.
(ιν) Η προς τρίτους παροχή πάσης ψύσεως υπηρεσιών σχετικών με τις παραπάνω δραστηριότητες της Εταιρίας.
Για την επιδίωξη και επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί:
(α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, ατομικής ή εταιρικής μορφής, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή μη
σκοπό και αντικείμενο.
(β) Να συστήνει κοινοπραξίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
(γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία αντιπροσώπων, αποθήκες και εκθέσεις στην Ελλάδα ή στο
Εξωτερικό.
(δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ατομικής ή εταιρικής μορφής, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή μη
σκοπό και αντικείμενο.
Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια απο την ημέρα καταχώρησης στο οικείο Μητρώο Α.Ε. της
εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής για την σύσταση της εταιρίας και την έγκριση του
καταστατικού της και λήγει την 31.12.2040.
Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του άρθρου αυτού μετά από απόφαση της Γ.Σ. των
μετόχων, που πρέπει να ληφθεί πριν από την λήξη του χρόνου διάρκειάς της. Η Γ.Σ. των μετόχων δικαιούται να
αποφασίσει και για την πρόωρη λύση της Α.Ε.
1.3

Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου Εταιρείας

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε αρχικά σε δραχμές δέκα πέντε εκατομμύρια (15.000.000)
δραχμές, ολοσχερώς καταβεβλημένο τοις μετρητοίς, όπως λεπτομερώς ορίζεται στα άρθρα 7 και 45 του παρόντος
καταστατικού, διαιρούμενο σε χίλιες πεντακόσιες (1.500) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000)
δραχμών εκάστης.
2. Με την από 30.12.1995 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της
εταιρίας αυξήθηκε κατά οκτακόσια εκατομμύρια (800.000.000) δραχμές, με την έκδοση ογδόντα χιλιάδων (80.000)
νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία, με καταβολή
μετρητών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε οκτακόσια δέκα πέντε εκατομμύρια (815.000.000)
δραχμές, διαιρούμενο σε ογδόντα μια χιλιάδες πεντακόσιες (81.500) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα
χιλιάδων δραχμών η κάθε μία.
3. Με την από 30.12.1998 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της
εταιρίας αυξήθηκε κατά τρία εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες (3.850.000 ) δραχμές, με την έκδοση
τριακοσίων ογδόντα πέντε (385) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών η κάθε
μια, με καταβολή μετρητών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε οκτακόσια δέκα οκτώ εκατομμύρια
οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες (818.850.000) δραχμές, διαιρούμενο σε ογδόντα μία χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα
πέντε (81.885) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών η κάθε μία.
4. Με την από 26.06.2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της
εταιρίας μετετράπη σε ευρώ, ανερχόμενο πλέον στο ποσό των δύο εκατομμύριων τετρακοσίων δύο χιλιάδων
πεντακοσίων πέντε ευρώ και ενενήντα λεπτών (2.402.505,90 €) και διαιρούμενο σε ογδό^ταμία χιλιάδες οκτακόσιες
ογδόντα πέντε (81.885) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,34 ευρώ.
5. Με την από 26.06.2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της
εταιρίας αυξήθηκε κατά δώδεκα χιλιάδες επτακόσια τριάντα τρία ευρώ και πενήντα έξι λεπτά ( 12.733,56 € ) και
ανήλθε σε δύο εκατομμύρια τετρακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες διακόσια τριάντα εννέα ευρώ και σαράντα έξι λεπτά (
2.415.239,46 € ), διαιρούμενο σε ογδόντα δύο χιλιάδες τριακόσιες δέκα εννέα (82.319) ονομαστικές μετοχές,
ονομαστικής αξίας 29,34 ευρώ έκαστη.
δ. Με την από 01.06.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την απορρόφηση της
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Ανώνυμης Εταιρίας «PRECONSTRUCTA Α.Ε.Β.Τ.Ε.», το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε, λόγω της
συγχώνευσης, κατά δύο εκατομμύρια εκατόν ογδόντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια εξήντα ευρώ και πενήντα τέσσερα
λεπτά (2.184.760,54 €) και ανήλθε σε τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες ευρώ (4.600.000 €), διαιρούμενο σε
τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (4.600.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός ευρώ (1 €),
καταργουμένων όλων των παλαιών μετοχών.
7. Με την από 24.07.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της
εταιρίας αυξήθηκε κατά δώδεκα εκατομμύρια εκατόν είκοσι χιλιάδες τριακόσια εξήντα τρία ευρώ και ογδόντα πέντε
λεπτά (12.120.363,85 €) και ανήλθε σε δέκα έξι εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι χιλιάδες τριακόσια εξήντα τρία ευρώ
και ογδόντα πέντε λεπτά (16.720.363,85 €}, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε δέκα έξι εκατομμύρια
επτακόσιες είκοσι χιλιάδες τριακόσια εξήντα τέσσερις (16.720.364) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ
εκάστη.
8. Με την από 24.07.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της
εταιρίας μειώθηκε κατά τρία εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι χιλιάδες τριακόσια εξήντα τρία ευρώ και ογδόντα πέντε
λεπτά (3.720.363,85 €), με μείωση του αριθμού των μετοχών κατά τρία εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι χιλιάδες
τριακόσια εξήντα τέσσερις (3.720.364) μετοχές και ανέρχεται σε δεκατρία εκατομμύρια ευρώ (13.000.000 €),
ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε δεκατρία εκατομμύρια (13.000.000) ονομαστικές μετοχές,
ονομαστικής αξίας εκάστης ενός ευρώ (1 €).

2

Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων

2.1

Βάση κατάρτισης
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της «ΡΡΕΟΟΝ3ΤΡϋΟΤΑ Α .Ε .3.Ϊ.Ε . ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ» (εφεξής οι «χρηματοοικονομικές καταστάσεις») για τη χρήση που έληξε την 31η
Δεκεμβρίου 2016 έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (εφεξής «Ε.Λ.Π.») όπως
προδιαγράφονται από το Νόμο 4308/2014.
Οι βασικές λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν για την κατάρτιση αυτών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
διατυπώνονται παρακάτω:

1. Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας η
οποία έχει αξιολογηθεί για διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία του Ισολογισμού και δεν υπάρχουν ορατοί
παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Εταιρείας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
Η προβλεπόμενη οικονομική πορεία της “ΡΚΕΟΟΝβΤΚυΟΤΑ Α.Ε.Β.Τ.Ε." είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το
ευρύτερο πλαίσιο των οικονομικών δεδομένων του κλάδου, αλλά και της οικονομικής θέσης και
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας στο σύνολό της. Ο κατασκευαστικός κλάδος έχει επηρεαστεί
σοβαρά από την οικονομική κρίση που άρχισε το 2008 με επακόλουθο τη μη προκήρυξη διαγωνισμών για την
εκτέλεση δημοσίων έργων, που σε συνδυασμό με την κατακόρυφη πτώση των ιδιωτικών έργων έχουν οδηγήσει
στον εκτεταμένο περιορισμό της κατασκευαστικής δραστηριότητας, κατά τα τελευταία έτη.
Ωστόσο, η εταιρεία δραστηριοποιείται και στην κατασκευή τσιμεντοϊστών από σκυρόδεμα, κατέχοντας ιδιαίτερη
τεχνογνωσία και πολυετή εμπειρία στο εν λόγω αντικείμενο, δρώντας σχεδόν μονοπωλιακά στην αγορά.
Συγκεκριμένα, αποτελεί σχεδόν τον αποκλειστικό προμηθευτή της ΔΕΔΑΗΕ στην κατασκευή τσιμεντοϊστών από
σκυρόδεμα. Το γεγονός ότι ευρωπαϊκώς, υπάρχει οδηγία αντικατάστασης των ξύλινων κολόνων σε τσιμεντένιες,
δημιουργεί την πεποίθηση ότι θα αναλάβει και για το 2017 και έπειτα, το μεγαλύτερο τμήμα προμήθειας της
ΔΕΔΔΗΕ τσιμεντοϊστών από σκυρόδεμα. Ήδη στις 19/06/2017 ανατέθηκε στην εταιρεία η προμήθεια
τσιμεντόστυλων αντί συνολικού τιμήματος 914.516,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) ενώ αναμένονται σημαντικότερες
σχετικές αναθέσεις που θα τονώσουν τον κύκλο εργασιών της εταιρείας, θα βελτιώσουν τους
χρηματοοικονομικούς δείκτες της και θα της επιτρέψουν να επανέλθει σε θετική τροχιά.
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Επιπλέον, έχουν ήδη δρομολογηθεί νέες προσπάθειες, παρά τις υφιστάμενες δυσχέρειες της ύφεσης που έχουν
διευρυνθεί σε όλους τους κλάδους της εγχώριας οικονομίας, για την εξεύρεση νέων αγορών, τόσο στο εσωτερικό
όσο και στο εξωτερικό, ώστε σε συνδυασμό με την υψηλή ποιότητα των προϊόντων, να επιτευχθούν καλύτερα
αποτελέσματα κατά την επόμενη χρήση.
2. Όλα τα στοιχεία του Ισολογισμού και της Κατάστασης Αποτελεσμάτων αναγνωρίζονται με βάση την αρχή του
δουλευμένου.
3. Οι λογιστικές πολιτικές εφαρμόζονται με συνέπεια από περίοδο σε περίοδο ώστε να διασφαλίζεται η
συνκρισιμότητα των χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Η Εταιρεία εφάρμοσε για πρώτη φορά τα Ελληνικά
Λογιστικά Πρότυπα βάσει του Νόμου 4308/2014 με ημερομηνία πρώτης εφαρμογής την 1/1/2014.
4. Σε περίπτωση μεταβολής των λογιστικών πολιτικών ή εντοπισμού λαθών γίνεται αναδρομική διόρθωση των
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και εκτενής αναφορά στις σημειώσεις ως προς την αλλαγή ή διόρθωση, τους
λόγους που οδήγησαν στην αλλαγή ή τη διόρθωση και οι σχετικές επιπτώσεις στα κονδύλια των
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων ενώ οι μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο που
προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους.
5. Δεν έχουν γίνει συμψηφισμοί μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ή μεταξύ εσόδων και εξόδων.
6. Δεν υπήρξε παρέκκλιση από την εφαρμογή διατάξεων του Ν. 4308/2014.
7. Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους.
8. Η Εταιρεία βάσει των κριτηρίων των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων ανήκει στις Μεσαίες Οντότητες

με βάση

το άρθρο 2 του Ν. 4308/2014.
9. Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζονται με περισσότερα από ένα κονδύλια του
Ισολογισμού.
10.Τυχόν διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις

2.2

Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της «ΡΡΕΟΟΝβΤΚϋΟΤΑ Α.Ε.Β.Τ.Ε. ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΔΟΜΙΚΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ» για τη χρήση που έληξε την 31Γι Δεκεμβρίου 2016, έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της
εταιρείας την 2·ι Νοεμβρίου 2017 και τελούν υπό την οριστική έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
της εταιρείας.

2.3

Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων

Ο: παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ (€), το οποίο είναι.το λειτουργικό νόμισμα
της Εταιρείας. Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε ευρώ (€) εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.

2.4

Καλυπτόμενη περίοδος

Οι παρούσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της «ΡΡΕΟΟΝβΤΡξΙΙΟΤΑ
Α.Ε.Β.Τ.Ε.», που καλύπτουν την περίοδο από την 1π Ιανουαρίου 2016 έως και την 31 π Δεκεμβρίου 2016, με
παρουσίαση συγκριτικών στοιχείων της χρήσης 2015.

ΡΒΕΟΟΝεΤΜΙΟΤΑ

2.5

Σημειώσεις εττί των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων
της 31πςΔεκεμβρίου 2016

Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα
αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως

Με σκοπό την εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων., πραγματοποιήθηκε η ακόλουθη αναμόρφωση σε
κονδύλια της συγκριτικής περιόδου ώοτε να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της
κλειόμενης χρήσεως:
1. Πραγματοποιήθηκε μεταφορά των αποσβέσεων που αφορούσαν τον Λοιπό Εξοπλισμό στο αντίστοιχο κονδύλι,
καθώς λανθασμένα είχαν επιβαρύνει το κονδύλι του Μηχανολογικού Εξοπλισμού.

3

Σύνοψη των λογιστικών αρχών που εφαρμόζει η εταιρεία

3.1

Ενσώματα πάγια και άυλα πάγια στοιχεία

Τα ενσώματα πάγια της εταιρείας απεικονίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις στο κόστος κτήσεως υείον τις
σωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν ζημιές απομείωσης. Το κόστος κτήσεως των
παγίων περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων στο βαθμό που δεν είχαν
αποσβεσθεί πλήρως πριν την μετάβαση στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν. 4308/2014).
Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνταί σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων παγίων ή ως ξεχωριστό
πάγιο μόνον εάν είναι πιθανό μελλοντικά οικονομικά οφέλη σχετιζόμενα με το πάγιο να εισρεύσουν στην εταιρεία και
το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα.
Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσματα των χρήσεων που πραγματοποιούνται.
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που επιμετρώνται στο κόστος ή στο αποσβέσιμο κόστος υπόκεινται σε έλεγχο
απομείωσης της αξίας τους, όταν υπάρχουν σχετικές ενδείξεις. Ζημίες απομείωσης προκύπτουν όταν η ανακτήσιμη
αξία ενός παγίου καταστεί μικρότερη από τη λογιστική του αξία. Η αναγνώριση της ζημίας απομείωσης γίνεται όταν
εκτιμάται ότι η απομείωση είναι μόνιμου χαρακτήρα. Ενδείξεις απομείωσης, μεταξύ άλλων, αποτελούν: (¡) Η μείωση
της αξίας ενός στοιχείου πέραν του ποσού που θα αναμενόταν ως αποτέλεσμα του χρόνου ή της κανονικής χρήσης
του, (ϋ) δυσμενείς μεταβολές στο τεχνολογικό, χρηματοοικονομικό και νομικό περιβάλλον της οντότητας, (ϋΐ) η αύξηση
των επιτοκίων της αγοράς ή άλλων ποσοστών αποδόσεων μιας επένδυσης που είναι πιθανόν να οδηγήσει σε
σημσντική μείωση της ανακτήσιμης αξίας του στοιχείου και (Ιν) απαξίωση ή φυσική βλάβη ενός στοιχείου. Οι ζημίες
απομείωσης αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα ως έξοδο. Οι ζημίες απομείωσης αναστρέφονται στα αποτελέσματα,
όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν παύουν να υφίστανται. Ειδικά, η απομείωση υπεραξίας δεν αναστρέφεται. Η
λογιστική αξία ενός παγίου μετά την αναστροφή της ζημίας απομείωσης δε μπορεί να υπερβεί τη λογιστική αξία που
θα είχε το πάγιο εάν δεν είχε αναγνωριστεί η ζημία απομείωσης.
Οι αποσβέσεις των ενσώματων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο απόσβεσης μέσα στην ωφέλιμη
οικονομική ζωή τους, η οποία, κατά κατηγορία παγίων, έχει ως εξής:
.Κτιριακές εγκαταστάσεις

25 έτη

Μηχανήματα Αιολικών Πάρκων

25 έτη

Εξοπλισμός, έπιπλα

10 έτη-

Άυλα στοιχεία

10 - 25 έτη

Ο; υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες οικονομικές ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε
ετήσια βάση κατά την ημερομηνία σύνταξης του Ισολογισμού.
Η εκτίμηση της ωφέλιμης ζωής των μηχανημάτων, βασίστηκε στην ιστορικότητα της χρήσης πανομοιότυπων
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μηχανημάτων, και στην εμπειρία από τη μακρόχρονη λειτουργία της -ταϊρείας. Δεν υπάρχουν μεταβολές σε σχέση
με την προηγούμενη χρήση.

Παύση ανα γνώ ρισ ης π αγίω ν
Ένα πάγιο στοιχείο παύει να αναγνωρίζεται στον ισολογισμό όταν το στοιχείο αυτό διατίθεται ή όταν δεν αναμένονται
πλέον μελλοντικά χρηματοοικονομικά οφέλη από τη χρήση ή τη διάθεσή του.

Το κέρδος ή ζημία που προκύπτει από την παύση αναγνώρισης παγίου στοιχείου προσδιορίζεται ως η διαφορά
μεταξύ του καθαρού προϊόντος της διάθεσης, αν υπάρχει, και της λογιστικής αξίας του στοιχείου.
Το κέρδος ή η ζημία από την παύση αναγνώρισης παγίου στοιχείου περιλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων
στο χρόνο που το στοιχείο παύει να αναγνωρίζεται.
Η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου προσαρμόζεται αμέσως στο ανακτήσιμο ποσό, εάν η λογιστική του
αξία είναι μεγαλύτερη από το υπολογιζόμενο ανακτήσιμο ποσό του περιουσιακού στοιχείου. Όταν οι λόγοι για την
σχετική προσαρμογή παύουν να ισχύουν, η αξία του περιουσιακού στοιχείου αποκαθίσταται.

Άυλα π άγία σ τοιχεία
Τα άυλα πάγια στοιχεία περιλαμβάνουν, τις άδειες παραγωγής και εκμετάλλευσης που χρησιμοποιούνται από την
εταιρεία, σχέδια μελέτες και λοιπά δικαιώματα. Τα άυλα πάγια στοιχεία, που είχαν ήδη ξεκινήσει ήδη να αποσβένονται
βάσει των διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας παραμένουν στο κονδύλι των άυλων μέχρι και την ολοσχερή
απόσβεση τους.
Τα άυλα πάγια στοιχεία, με περιορισμένη ωφέλιμη ζωή, που αποκτήθηκαν από την Εταιρία εμφανίζονται στο κόστος
τους μειωμένα κατά τις σωρευμένες αποσβέσεις και κατά τις ζημίες απομείωσης τους. Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία
με απεριόριστη ωφέλιμη τζωή εμφανίζονται στο κόστος τους μειωμένα κατά τις ζημίες απομείωσης.

3.2

Μισθώσεις

3.2.1 Χρηματοδοτικές μισθώσεις

(α) Ό τα ν η Εταιρεία λειτο υ ρ γεί ως μισθω τής
Ένα περιουσιακό στοιχείο που περιέρχεται στην εταιρεία (μισθωτής) με χρηματοδοτική μίσθωση αναγνωρίζεται ως
περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας με το κόστος κτήσης που 8α είχε τροκύψει εάν το στοιχείο αυτό είχε αγοραστεί,
με ταυτόχρονη αναγνώριση αντίστοιχης υποχρέωσης προς την εκμισθώτρια εταιρεία (υποχρέωση χρηματοδοτικής μίσθωσης). Μεταγενέστερα, τα εν λόγω πάγια στοιχεία αντιμετωπίζονται
λογιστικά όπως τα αντίστοιχα ιδιόκτητα στοιχεία. Η υποχρέωση χρηματοδοτικής μίσθωσης αντιμετωπίζεται ως
δάνειο, το δε μίσθωμα διαχωρίζεται σε χρεολύσιο, το οποίο μειώνει το
δάνειο, και σε τόκο που αναγνωρίζεται ως χρηματοοικονομικό έξοδο.

’

■

Η πώληση περιουσιακών στοιχείων που στη συνέχεια επαναμισθώνονται με χρηματοδοτική μίσθωση, λογιστικά
αντιμετωπίζεται από τον πωλητή ως εγγυημένος δανεισμός. Το εισπραττόμενο από την πώληση ποσό αναγνωρίζεται
ως υποχρέωση η οποία μειώνεται με τα καταβαλλόμενα χρεολύσια, ενώ οι σχετικό' τόκοι αναγνωρίζονται ως
χρηματοοικονομικό έξοδο. Τα πωλημένα στοιχεία συνεχίζουν να αναγνωρίζονται στον ισολογισμό ως περιουσιακά
στοιχεία.
(β) Ό τα ν η Εταιρεία λειτου ρ γεί ως εκμισθω τής
Τα περιουσιακά στοιχεία που εκμισθώνονται σε τρίτους δυνάμει χρηματοδοτικής μίσθωσης εμφανίζονται αρχικά ως
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απαιτήσεις με ποσό ίσο με την καθαρή επένδυση στη μίσθωση. Μεταγενέστερα η απαίτηση χρηματοδοτικής
μίσθωσης αντιμετωπίζεται ως χορηγημένο δάνειο, το δε μίσθωμα διαχωρίζεται σε χρεολύσιο, το οποίο μειώνει το
δάνειο, και σε τόκο που αναγνωρίζεται ως χρηματοοικονομικό έσοδο.

3.2.2 Λειτουργικές μισθώσεις
(α) Ό τα ν η Εταιρεία λειτο υ ρ γεί ως μισθω τής
Ο μισθωτής παγίων βάσει λειτουργικής μίσθωσης αναγνωρίζει τα μισθώματα ως έξοδα στα αποτελέσματα με τη
σταθερή μέθοδο σε όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, εκτός εάν μία άλλη συστηματική μέθοδος είναι περισσότερο
αντιπροσωπευτική για την κατανομή του εξόδου των μισθωμάτων στη διάρκεια της μίσθωσης.
(β) Ό τα ν η Εταιρεία λειτο υ ρ γεί ω ς εκμισθω τής
Ο εκμισθωτής παγίων παρουσιάζει στον ισολογισμό του τα εκμισθωμένα σε τρίτους περιουσιακά στοιχεία βάσει
λειτουργικής μίσθωσης, σύμφωνα με τη φύση του κάθε περιουσιακού στοιχείου. Τα μισθώματα αναγνωρίζονται ως
έσοδα στα αποτελέσματα με τη σταθερή μέθοδο σε ολόκληρη τη διάρκεια της μίσθωσης, εκτός εάν μία άλλη
συστηματική μέθοδος είναι περισσότερο αντιπροσωπευτική για την κατανομή του εσόδου των μισθωμάτων στη
διάρκεια της μίσθωσης.

3.3

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία παρουσιάζονται στον ισολογισμό ως μη κυκλοφορούντο ή ως
κυκλοφορούντο, ανάλογα με τις προθέσεις της διοίκησης της Εταιρείας και το συμβατικό ή εκτιμώμενο χρόνο
διακανονισμού τους. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτελούνται από απαιτήσεις και από λοιπές
απαιτήσεις, ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών.
Όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης,
τα χρηματοοικονομικά στοιχεία επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως μείον ζημίες απομείωσης. Ειδικότερα,
μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης τα έντοκα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρώνται στο
αποσβέσιμο κόστος με τη χρήση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου ή με τη σταθερή μέθοδο, αντί του κόστους
κτήσεως μείον ζημίες απομείωσης, εάν η μέθοδος του αποσβέσιμου κόστους έχε; σημαντική επίπτωση στα ποσά
των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
Ως έντοκα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία θεωρούνται και τα στοιχεία εκείνα που τεκμαίρεται ότι
εμπεριέχουν σημαντικά ποσά τόκων, έστω και εάν αυτό δεν ορίζεται ρητά. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης, όταν υπάρχουν σχετικές ενδείξεις. Ενδείξεις απομείωσης θεωρείται ότι
υφίστανται όταν:
α) Υπάρχουν προφανείς, σοβαρές χρηματοοικονομικές δυσκολίες του εκδότη ή του υπόχρεου των
χρηματοοικονομικών στοιχείων ή
β) η λογιστική αξία είναι σημαντικά υψηλότερη από την εύλογη αξία αυτών των στοιχείων (όταν η εύλογη αξία
υπάρχει) ή
ν) δυσμενείς τοπικές, εθνικές ή διεθνείς συνθήκες αυξάνουν την πιθανότητα αθέτησης βασικών δεσμεύσεων που
απορρέουν από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.
■- .
Ζημία απομείωσης προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι μεγαλύτερη ατί-ο -το ποσό που η Εταιρεία
εκτιμά ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό. Το ποσό που η Εταιρεία εκτιμά ότι θα ανακτήσει από ένα
χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο είναι το μεγαλύτερο από:
α) Την παρούσα αξία του ποσού που εκτιμάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό στοιχείο, υπολογιζόμενη με τη
χρήση του αρχικού πραγματικού επιτοκίου ή
3) την εύλογη αξία του στοιχείου, μειωμένη με το απαιτούμενο κόστος πώλησης.
Οι ζημίες απομείωσης αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και ανοστρέφονται ως κέρδη σε αυτή, όταν
οι συνθήκες που τις προκάλεσαν πάψουν να υφίστανται. Αναστροφή νίνετα; μέχρι της αξίας που θα είχε το στοιχείο,
εάν δεν είχε αναγνωριστεί ζημία απομείωσης.
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ειδικότερα, για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του μη κυκλοφορούντος ενεργητικού οι ζημίες απομείωσης
αναγνωρίζονται όταν εκτιμάται ότι η απομείωση είναι μόνιμου χαρακτήρα.

3.4

Προκαταβολές δαπανών και λοιπά μη χρηματοοικονομικά στοιχεία

Ο; προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόμενα ποσά). Μεταγενέστερα επιμετρώνται
στο αρχικό κόστος κτήσης, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες
απομείωσης.
Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα
επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και ανακτήσιμης αξίας.

3.5

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα

Στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις
καταθέσεις όψεως, τις βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαμηλού ρίσκου και
τις τραπεζικές υπεραναλήψεις. Οι τραπεζικές υπεραναλήψεις εμφανίζονται με τον δανεισμό οτις βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής θέσης.

3.6

Καθαρή Θέση

Τα στοιχεία της Καθαρής Θέσης περιλαμβάνουν:
α) Το καταβληθέν από τους ιδιοκτήτες κεφάλαιο της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου:
α.1) του υπέρ το άρτιο ποσού αυτού και
α.2) οποιοσδήποτε εισφοράς των ιδιοκτητών εφόσον υπάρχει ανέκκλητη δέσμευση κεφαλαιοποίησής της και
υποχρέωση της Εταιρείας για έκδοση μετοχών ή άλλων συμμετοχικών τίτλων προς τους συνεισφέροντες εντός
δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία της εισφοράς.
β) Τα αποθεματικά που σχηματίζονται βάσει διατάξεων της φορολογικής ή άλλης νομοθεσίας ή του καταστατικού,
γ) Τα αποτελέσματα εις νέον.
δ) Τις διαφορές από την επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία τους, που
αναγνωρίζονται κατευθείαν ως στοιχεία της καθαρής θέσης βάσει των προβλέψεων του παρόντος νόμου,
ε) Τους ιδίους τίτλους καθαρής θέσης της Εταιρείας, όταν συντρέχει περίπτωση που παρουσιάζονται ως ξεχωριστό
στοιχείο αφαιρετικά της Καθαρής Θέσης.
στ) Κέρδη και ζημίες από τη διάθεση ή ακύρωση ιδίων τίτλων Καθαρής Θέσης, όταν συντρέχει περίπτωση, που
αναγνωρίζονται κατευθείαν στην Καθαρή Θέση ως ξεχωριστό στοιχείο, προσθετικά ή αφαιρετικά αναλόγως.
Τα κονδύλια της καθαρής θέσης της παραγράφου (α) και (ε) ανωτέρω αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται
μεταγενέστερα στα ονομαστικά τους ποσά, που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί.
Κόστος που σχετίζεται άμεσα με στοιχείο της Καθαρής Θέσης παρακολουθείται αφαιρετικά του στοιχείου αυτού της
Καθαρής Θέσης, εφόσον είναι σημαντικό για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις. Σε αντίθετη περίπτωση το εν
λόγω ποσό αναγνωρίζεται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά.
·· '
Κέρδη από την επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξίαϊ'πόυ αναγνωρίζονται στην
Καθαρή Θέση, δεν μπορούν να κεφαλαιοποιηθούν πριν πραγματοποιηθούν.

3.7

Προβλέψεις σε παροχές σε εργαζόμενους

Οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, αναγνωρίζονται και επιμετρούνται
είτε στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού είτε με βάση
αποδεκτή αναλογιστική μέθοδο, εάν η αναλογιστική μέθοδος έχει σημαντική επίπτωση στις Οικονομικές Καταστάσεις.
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Σύμφωνα με τον Ν.2112/20 και 4093/2012 η Εταιρεία καταβάλλει στοάς εργαζόμενους αποζημιώσεις επί απόλυσης
ή αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης. Το ύψος των καταβαλλόμενων ποσών αποζημίωσης εξαρτάται από τα έτη
προϋπηρεσίας, το ύψος των αποδοχών και τον τρόπο απομάκρυνσης από την υπηρεσία (απόλυση ή
συνταξιοδότηση). Η θεμελίωση δικαιώματος συμμετοχής σε αυτά τα προγράμματα, βασίζεται συνήθως στα χρόνια
προϋπηρεσίας του υπαλλήλου μέχρι την συνταξιοδότηση του.
Η υποχρέωση που αναγνωρίζεται στον Ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών αποτελεί την
παρούσα αξία της υποχρέωσης για την καθορισμένη παροχή μείον τις μεταβολές που προκύπτουν από οποιοδήποτε
αναλογιστικό κέρδος ή ζημία και το κόστος της προϋπηρεσίας.
Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με τη χρήση της μεθόδου
της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδας (projected unit credit method). Ο υπολογισμός λαμβάνει υπόψη διάφορες
παραμέτρους, όπως η ηλικία, τα έτη προϋπηρεσίας, ο μισθός, συγκεκριμένες υποχρεώσεις για καταβλητέες παροχές.
Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από τις προσαρμογές με βάση τα ιστορικά δεδομένα
αναγνωρίζονται στο σύνολο τους απευθείας στην καθαρή θέση.
Η εταιρεία σχηματίζει πρόβλεψη για παροχές στους εργαζομένους της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2112/20
(μέθοδο που υιοθέτησε η Διοίκηση της εταιρείας σύμφωνα με τη παράγραφο 13 του άρθρου 22 του Ν. 4308/14) και
προσμετράται στα προκΰπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού.

3.8

Λοιπές προβλέψεις

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να
απαιτηθεί για το διακανονισμό τους.
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στην παρούσα αξία των ποσών που
αναμένεται να απαιτηθούν για το διακανονισμό τους, εάν η επιμέτρηση με βάση την παρούσα αξία αναμένεται να
έχει σημαντική επίπτωση στα ποσά των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, έναντι της επιμέτρησης με βάση το
ονομαστικό ποσό.
Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμηση είτε κατά το διακανονισμό των προβλέψεων, αναγνωρίζονται
ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.

3.9

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αποτελούνται από δάνεια και μακροχρόνιες υποχρεώσεις, εμπορικές και λοιπές
υποχρεώσεις και αναγνωρίζονται αρχικά στο οςοειλόμενο ποσό τους. Ποσά που αφορούν υπέρ ή υπό το άρτιο
έκδοση, καθώς και το κόστος που σχετίζεται άμεσα με την ανάληψη των υποχρεώσεων αντιμετωπίζονται ως έξοδα
ή έσοδα της περιόδου στην οποία οι υποχρεώσεις αναγνωρίσθηκαν αρχικά. Μεταγενέστερα της αρχικής
αναγνώρισης, οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρούνταί στα οφειλόμενα ποσά.
Εναλλακτικά, οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά καί επιμετρούνταί μεταγενέστερα στο
αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου ή τη σταθερή μέθοδο, εάν η επιμέτρηση με τον κανόνα
της παρούσας παραγράφου έχει σημαντική επίπτωση στα ποσά των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
Ειδικότερα, για την επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, σύμφωνο με την προηγούμενη
παράγραφο, η αρχική αναγνώριση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων γίνεται ςπσ καθαρό ποσό που
αναλαμβάνεται, λαμβανομένων υπόψη των ποσών που αφορούν υπέρ ή υπό το άρτιο έκδοση,
τόκους, καθώς και το κόστος που σχετίζεται άμεσα με την ανάληψη αυτών. Οι προκύπτοντες τόκοι από τις
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται ως έξοδα στα αποτελέσματα, εκτός εάν βαρύνουν το κόστος
περιουσιακών στοιχείων.

3.10

Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

Οι μή χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρούνταί μεταγενέστερα στο ονομαστικό
ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό του.
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Διαγραφή Χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων

Η Εταιρεία παύει να αναγνωρίζει ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο όταν και μόνον όταν:
α) Εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του στοιχείου, ή
β) μεταβιβάσει όλους ουσιαστικά τους κινδύνους και τα οφέλη που προκύπτουν από την κυριότητα του
στοιχείου αυτού.
Κατά την παύση αναγνώρισης ενός χρηματοοικονομικού.περιουσιακού στοιχείου αναγνωρίζεται ως κέρδος ή ζημία
στα αποτελέσματα, η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας και του ανταλλάγματος που λαμβάνεται
(συμπεριλαμβανομένου κάθε νέου περιουσιακού στοιχείου που αποκτάται μείον κάθε νέα υποχρέωση που
αναλαμβάνεται).
Η Εταιρεία παύει να αναγνωρίζει μια χρηματοοικονομική υποχρέωση όταν, και μόνον όταν, η συμβατική δέσμευση
εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει.
Τροποποίηση των όρων υφιστάμενης χρηματοοικονομικής υποχρέωσης (είτε οφείλεται σε οικονομική δυσχέρεια του
οφειλέτη είτε όχι) αντιμετωπίζεται ως εξόφληση της αρχικής και αναγνώριση νέας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης.
Η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης που εξοφλείται ή μεταβιβάζεται σε ένα
τρίτο μέρος και του ανταλλάγματος που καταβάλλεται, συμπεριλαμβανομένης της λογιστικής αξίας τυχόν άλλων,
εκτός μετρητών, μεταβιβαζόμενων περιουσιακών στοιχείων και τυχόν νέων υποχρεώσεων που αναλαμβάνονται,
αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα.

3.12

Κρατικές επιχορηγήσεις

3.12.1 Κρατικές επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην
περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα
εισπραχθούν. Οί κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται με τα ποσά που εισπράττονται ή εγκρίνονται οριστικά.
Μεταγενέστερα της αρχΊκής αναγνώρισης, οι κρατικές επιχορηγήσεις αποσβένονται με τη μεταφορά τους στα
αποτελέσματα ως έσοδα, στην ίδια περίοδο και με τρόπο αντίστοιχο της μεταφοράς στα αποτελέσματα της λογιστικής
αξίας του στοιχείου που επιχορηγήθηκε.

3.12.2 Κρατικές επιχορηγήσεις εξόδων
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που
εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν.
Ο κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην περίοδο στην οποία
τα επιχορηγημένα έξοδα βαρύνουν τα αποτελέσματα.

3.12.3 Φορολογικές απαλλαγές

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν φορολογική απαλλαγή ύψους μέχρι ενός ποσοστού ή του συνόλου της
αξίας της ενισχυόμενης δαπάνης του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιου
μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση. Η ενίσχυση αυτή συνίσταται στην απαλλαγή
από την καταβολή φόρου εισοδήματος μη διανεμομένων κερδών από το σύνολο,πων δραστηριοτήτων της
επιχείρησης της πρώτης δεκαετίας από τη πραγματοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, με το σχηματισμό ισόποσου
αποθεματικού.

3.13 Τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Ο φόρος της χρήσης αποτελείται από τον τρέχων φόρο και τον αναβαλλόμενο φόρο. Ο φόρος αναγνωρίζεται στην
κατάσταση αποτελεσμάτων, εκτός από τις περιπτώσεις που συνδέεται άμεσα με στοιχεία των λοιπών συνολικών
εισοδημάτων ή των ιδίων κεφαλαίων. Στην περίπτωση αυτή, ο φόρος αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα
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η απευθείας στα ιδία κεφάλαια, αντίστοιχα.
Ο τρέχων φόρος εισοδήματος υπολογίζεται βάσει της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας την ημερομηνία
κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων. Η διοίκηση αξιολογεί περιοδικά τις θέσεις που λαμβάνονταί στις
φορολογικές δηλώσεις, όταν η ισχύουσα φορολογική νομοθεσία υπόκειται σε ερμηνείες και δημιουργεί προβλέψεις,
όπου χρειάζεται, με βάση τα ποσά που αναμένεται να πληρωθούν στις φορολογικές αρχές.
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται με τη χρήση της μεθόδου υπολογισμού με βάση τη μέθοδο
ισολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη τις προσωρινές διαςοορές που προκύπτουν μεταξύ της φορολογικής βάσης των
στοιχείων ενεργητικού ή υποχρεώσεων και των αντίστοιχων ποσών που εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις.
Εάν ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προκύπτει από την αρχική αναγνώριση ενός στοιχείου ενεργητικού ή
υποχρεώσεων, σε συναλλαγή άλλη εκτός από εκείνη της συνένωσης επιχειρήσεων και κατά την οποία συναλλαγή,
δεν επηρεάζει ούτε τα λογιστικά ούτε τα φορολογητέα κέρδη και ζημίες, δεν καταχωρείτα:.
Ο: αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές, τις
μεταφερόμενες, αχρησιμοποίητες φορολογικές απαιτήσεις και τις αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες. Οι
αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται μέχρις το σημείο στο οποίο είναι πιθανό να
χρησιμοποιηθούν τα φορολογικά κέρδη που θα είναι διαθέσιμα, κατά των εκπιπτόμενων προσωρινών διαφορών και
των μεταφερόμενων, αχρησιμοποίητων, φορολογικών απαιτήσεων και των αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών.
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για προσωρινές διαφορές, που προέρχονται από
επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις, εκτός εάν ο Όμιλος είναι σε θέση να ελένξε, την
αντιστροφή των προσωρινών διαφορών και αναμένεται ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα αντιστραφούν στο
προσεχές μέλλον.
Η αναβαλλόμενη φορολογία εισοδήματος προσδιορίζεται με τη χρήση των φορολογικών συντελεστών (και νόμων)
που ισχύουν κατά την ημερομηνία κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων και οι οποίοι αναμένεται να
εφαρμοστούν, όταν το στοιχείο ενεργητικού που είναι σχετικό με τον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος
πραγματοποιηθεί, ή οι σχετικές με τον αναβαλλόμενο φόρο υποχρεώσεις τακτοποιηθούν.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει νομικά ισχυρό δικαίωμα
να συμψηφιστούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις με τις τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις. Επίσης,
μπορούν να συμψηφιστούν όταν οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις σχετίζονται με φόρους
εισοδήματος που επιβάλλονται από την ίδια φορολογική αρχή, είτε αφορά την ίδια φορολογητέα οντότητα, είτε
διαφορετικές φορολογητέες οντότητες στις οποίες υπάρχει η πρόθεση να τακτοποιήσουν τα υπόλοιπά τους.Η
Εταιρεία επιλέγει να χρησιμοποιήσει τη δυνατότητα που της παρέχεται από τον Ν. 4303/2014 και δεν αναγνωρίζει
αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της.

3.14 Αναγνώριση εσόδων
Τα έσοδα αναγνωρίζονται εντός της περιόδου στην οποία καθίστανται δουλευμένα και αναγνωρίζονται όταν
πληρούνται όλα τα παρακάτω:
° Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητά τους
- Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή
“ Τα χρηματοοικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται
σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα
ϊ α έσοδα που προέρχονται από τη χρήση περιουσιακών στοιχείων της οντότητας από τρίτους αναγνωρίζονται ως
εξής:
° Οι τόκοι βάσει χρονικής αναλογίας με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου η τη σταθερή μέθοδο.
• Τα δικαιώματα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων.
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών επιμετρούνται σε ποσά καθαρά από κάθε επιστροφή, έκπτωση ή φόρο επί των
πωλήσεων και αναγνωρίζονται διακεκριμένα από τα σχετικά έξοδα.
Τα κέρδη από επιμετρήσεις περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των κερδών από
αναστροφές προβλέψεων και απομειώσεων, αναγνωρίζονται βάσει των προβλεπόμενων ανά κατηγορία στοιχείου.
Τα κέρδη που προκύπτουν από τη διαγραφή περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων αναγνωρίζονται όταν τα
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περιουσιακά στοιχεία ή οι υποχρεώσεις διαγράφονται από τές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις.

3.15

Διανομή μερισμάτων

Τα μερίσματα προς τους μετόχους της Εταιρείας καταχωρούνται στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις την περίοδο
εκείνη στην οποία η πρόταση διανομής από τη Διοίκηση εγκρίνεται από την ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων.

3.16

Συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο νόμισμα

Μία συναλλαγή σε ξένο νόμισμα μετατρέπεται κατά την αρχική αναγνώριση στο νόμισμα στο οποίο καταρτίζονται οι
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της οντότητας με την ισχύουσα συναλλαγματική ισοτιμία κατά την ημερομηνία της
συναλλαγής.
Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς:
α) Τα νομισματικά στοιχεία μετατρέπονται με την ισοτιμία κλεισίματος της ημερομηνίας του Ισολογισμού.
β) Τα μη νομισματικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα και επιμετρώνται στο ιστορικό κόστος,
μετατρέπονται με την ισοτιμία της αρχικής αναγνώρισης.
ν) Τα μη νομισματικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα και επιμετρώνται στην εύλογη αξία, μετατρέπονται
με την ισοτιμία της ημέρας στην οποία η εύλογη αξία προσδιορίστηκε. Οι διαφορές
που προκύπτουν
αντιμετωπίζονται λογιστικά με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζονται οι μεταβολές της εύλογης αξίας.
Ο: συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από το διακανονισμό νομισματικών στοιχείων ή από τη μετατροπή
τους με ισοτιμία διαφορετική από την ισοτιμία μετατροπής κατά την αρχική αναγνώριση ή κατά τη σύνταξη
προγενέστερων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της περιόδου που
προκύπτουν.
Η συναλλαγματική διαφρρά που προκύπτει από νομισματικό στοιχείο το οποίο αποτελεί μέρος της καθαρής
επένδυσης σε αλλοδαπή δραστηριότητα, αναγνωρίζεται κατευθείαν ως στοιχείο (διαφορά) στην Καθαρή Θέση. Το
στοιχείο αυτό της Καθαρής Θέσης μεταφέρεται στα αποτελέσματα κατά τη διάθεση της αλλοδαπής δραστηριότητας.

3.17

Ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις

Η ύπαρξη ενδεχόμενων υποχρεώσεων απαιτεί από τη Διοίκηση τη συνεχή διενέργεια παραδοχών και αξιολογικών
κρίσεων αναφορικά με την πιθανότητα μελλοντικά γεγονότα να συμβούν ή να μη συμβούν καθώς και την επίδραση
που τα γεγονότα αυτά μπορεί να έχουν στη δραστηριότητα της Εταιρείας.
Πιθανές εισροές από οικονομικά οφέλη για τον Όμιλο που δεν πληρούν ακόμη τα κριτήρια ενός περιουσιακού
στοιχείου θεωρούνται ενδεχόμενες απαιτήσεις και γνωστοποιούνται στις σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων.

3.18

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις

Η Εταιρεία απομειώνει την αξία των εμπορικών απαιτήσεών της όταν υπάρχουν δεδομένα ή ενδείξεις οι οποίες
καταδεικνύουν ότι η είσπραξη μιας απαίτησης στο σύνολό της ή κατά ένα μέρος δεν είναι’ πιθανή. Η διοίκηση της
Εταιρείας περιοδικά επανεκτιμά την επάρκεια της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις με βάση παράγοντες όπως
την πιστωτική της πολιτική, αναφορές από τη νομική υπηρεσία για πρόσφατες εξελίξεις, σε υποθέσεις που αυτή
χειρίζεται, καθώς και την εκτίμηση/κρίση της για την επίδραση λοιπών παραγόντων στην εισπραξιμότητα των
απαιτήσεων.
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Παράγωγα για αντιστάθμιση

3.19.1 Παράγωγα αντιστάθμισης ευλογης αξίας
Όταν επιλέγεται η επιμέτρηση στην εύλογη αξία, τόσο το αντισταθμισμένο στοιχείο (για τον κίνδυνο που
αντισταθμίζεται) όσο και το αντίστοιχο μέσο αντιστάθμισης επιμετρούνται στην εύλογη αξία.
Διαφορές από την επιμέτρηση του αντισταθμισμένου στοιχείου και του αντίστοιχου μέσου αντιστάθμισης
αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημιές της κατάστασης αποτελεσμάτων στην περίοδο που προκύπτουν.

3.19.2 Παράγωγα αντιστάθμισης ταμειακών ροών
Κέρδη και ζημιές από την επιμέτρηση του μέσου αντιστάθμισης αναγνωρίζονται ως στοιχείο (διαφορά) της καθαρής
θέσης στην περίοδο που προκύπτουν. Αυτό το στοιχείο (διαφορά) της καθαρής θέσης μεταφέρεται στα
αποτελέσματα στην ίδια περίοδο στην οποία οι αντισταθμισμένες ταμειακές ροές αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα.
Οι διαφορές από την επιμέτρηση των αντισταθμισμένων στοιχείων και των αντίστοιχων μέσων αντιστάθμισης, όταν
αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημιές στα αποτελέσματα συγχωνεύονται σε ένα κονδύλι.
Η λογιστική της αντιστάθμισης της παραγράφου αυτής εφαρμόζεται εφόσον τεκμηριώνεται η ύπαρξη σχέσης
αντιστάθμισης και η αντιστάθμιση αυτή είναι αποτελεσματική.

4 Αναλύσεις κονδυλίων των Οικονομικών Καταστάσεων
4.1

Ενσώματα πάγια

Η συνολική αξία των ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας αναλύεται ως εξής:
Ποσά σε €
Αξία κτήσης
Αξία κτήσης την 1η Ιανουαρίσυ 2015
Εκποίηση/ διαγραφές ενσώματων
πανίων
Αξία κτήσης την 31η Δεκεμβρίου 2015
Συσσω ρευμένες απ οσβέσεις την 1η
ιανουαρίσυ 2015
Αποσβέσεις χρήσης 2015
Αποσβέσεις πωληθέντων/διαγραφέντων
παγίων
Λ ογισ τική αξία τη ν 31η Δεκεμβρίου
2G15
Αξία κτήσ ης την 1η Ιανουαρίσυ 2016
Εκποίηση/ διαγραφές ενσώματων
παγίων
Αξία κτήσ ης την 31η Δεκεμβρίου 2016
Συσσω ρε υμένες απ οσβέσεις την 1η
.ανουαρίου 2016
Αποσβέσεις χρήσης 2016
Αποσβέσεις πωληθέντων/διαγραφέντων
παγίων
Συσσω ρευμένες απ οσβέσεις την 31η
Δεκεμβρίου 201 δ
Λ ογισ τική αξία την 31 η Δεκεμβρίου
2016

Μηχανολογικός
εξοπλισμός

Ακίνητα
7.387.764,63

4.924.256,56

Λοιπός
εξοπλισμός

Σύνολα

3.522.422,06

15.814.443,25

(1.566,60)

(1.566,60)

7.367.764,63

4.924.256,56

3.520.355,46

15.812.876,65

(2.631.377,95)

(3.840.165,24)

(2.949.889,70)

(9.421.432,89)

(243.402,33)

(467.266,30)

(223.196,88)

(933.866,01)

1.228,65

1.228,65

4.492.983,35

616.825,02

348.997,53

5.458.808,40

7.367.764,63

4.924.256,56

3.520.855,46

15.812.876,65

(717.637,95)

(717.637,95)

7.357.764,33

4.924.256,56

2.30.3.217,51

15.095.233,70

(2.874.780,78)

(4.307.431,54)

(3.17^857,93)

(10.354.070,25)

(243.483,69)

’557.696,82)

(206.755,37)

(1.007.935,88)

717.637,95

717.637, S5

(3.113.264,47)

(4.865.128,36)

(2.660.975,35)

(10.644.368,18)

4.249.500,16

59.128,20

142.242,16

4.450.870,52
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Τον Απρίλιο του 2017 σύμφωνο με την έκθεση εκτίμησης που πραγματοποιήθηκε από πιστοποιημένη εκτιμήτρια γιο
λογαριασμό της εταιρείας, η Εύλογη Αξία των Ιδιοχρησιμοποιούμενων Ακινήτων στις 31/12/2015 ανήλθε σε
€3.835.977,74, Στην εκτίμηση των παγίων που απαρτίζουν το κονδύλι Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ακίνητα δε
συμπεριλήφθηκε κτιριακή εγκατάσταση αναπόσβεστης αξίας €379.154,76 για την οποία σύμφωνα με την έκθεση
δεν προέκυψε οικοδομική άδεια. Επιπλέον, από την εκτίμηση δε συμπεριλήφθηκαν οικόπεδο αξίας €44.578,14 καθώς
και το Κτίριο Πολυκάστρου αναπόσβεστης αξίας €233.263,22. Τα εν λόγω τρία (3) ακίνητα έχουν συμπεριληφθεί στις
οικονομικές καταστάσεις αποτιμημένα με την μέθοδο -του ιστορικού κόστους (αναπόσβεστη αξία). Κατά την
ημερομηνία μετάβασης (1/1/2014), οι διαφορές των ευλογών αξιών σε σχέση με τις ττροϋττάρχουσες λογιστικές αξίες
ύψους €8.600.453,22 αναγνωρίσθηκαν στα αποτελέσματα εις νέον.

Επί των ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας υφίσταται εμπράγματο βάρος αξίας € 975.800,00
προς εξασφάλιση τραπεζικών δανείων και υποθήκες υπέρ του Ελλην:κού Δημοσίου αξίας; € 3.903.200,00.
4 .2

Αυλα πάγια στοιχεία

Οι κυριότερες κατηγορίες των ενσώματων πάγιων στοιχείων, καθώς και η μεταβολή τους στην κλειόμενη και στην
προηγούμενη περίοδο, έχουν ως εξής:

Ποσά σε €
Αξία κτήσης
Αξία κτήσ ης την 1η ΐανουαρίου 2015
Συσσω ρευμένες απ οσβέσεις την 1η Ιανουαρίσυ 2015
Α π οσ β έσ εις χρήσ ης 2015
Συσσω ρευμένες απ οσβέσεις την 31η Ιανουαρίου 2015
Λ ογισ τική αξία την 31η Δ εκεμβρίου 201 δ
Συσσω ρευμένες απ οσβέσεις την 1η Ιανουαρίου 2016
Α π οσ βέσ εις χρήσ ης 2016
Συσσω ρευμένες απ οσβέσεις την 31η Δεκεμβρίου 2016
Λ ογισ τική αξία την 31η Δεκεμβρίου 2018

4.3

ΛοΓίίά άυλα

Σύνολα

230.549,11
(227.523,29)
(630,00)
(228.183,29)
2.386,82

230.549,11
(227.523,29)
(860,00)
(228.183,29)

(228.183,29)
-

(228.183,29)
-

(228.183,29)

(228.183,29)

2.365,82

2.36ο,82

2.365,82

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Σνο κονδύλι του Ισολογισμού περιλαμβάνονται οι δοσμένες εγγυήσεις, καθώς και συμμετοχή στη «Δ!Β!ΠΞΚ ΑΕ».

Ποσά σε €
Δοσμένες εγγυήσεις
Συμμετοχές
Σύνολο

4.4

31/12/2018

31/12/2016

19.956,14
8.313,04
28.269,13

19.956,14
8.313.04
28.289,18

31/12/2016

31/12/2015

215.303,89
115.859,62
275.703,37
(168.591,91)

236.334,89
134.882,03
371.216,92
(168.591,91)

107.111,46

202.625,01

Αποθέματα

Η ανάλυση των αποθεμάτων της εταιρείας παρατίθεται ως ακολούθως

Ποσά σε €
Προϊόντα λήξης
Αποθέματα λήξης πρώτων υλών και υλικών
μείον: απομείωση αποθεμάτων

Σύνολο
28
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Εμπορικές απαιτήσεις

Το κονδύλι του Ισολογισμού «Εμπορικές απαιτήσεις», που αφορά στο μεγαλύτερο μέρος του απαιτήσεις από τη
Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., αναλύεται ως εξής:

Ποσά σε €
Πελάτες μη συνδεδεμένες οντότητες - ονομαστικό ποσό
Αξιόγραφα εμπορικών απαιτήσεων μη συνδεδεμένων οντοτήτων ονομαστικό ποσό
μείον: απομείωση εμπορικών απαιτήσεων

Σύνολο

31/12/201$

31/12/2015

1.124.464,73

733.674,83

363.815,07

363.815,07

1.488.273,80
(363.815,07)
1.124,454,73

1.097.483,90
(363.815,07)
733-674,83

31/12/2016

31/12/2015

Το συνολικό ποσό των αξιογράφων έχει απομειωθεί στο σύνολό του.
4.6

Λοιπές απαιτήσεις

Ο; κυριότερες κατηγορίες των λοιπών απαιτήσεων αναλύονται ως εξής:

Ποσά σε €
Άλλες απαιτήσεις από συνδεδεμένες οντότητες - ονομαστικό ποσό
Άλλες απαιτήσεις από μη συνδεδεμένες οντότητες - ονομαστικό ποσό
Λοιπές προκαταβολές σε προμηθευτές - μη συνδεδεμένες οντότητες
Παρακρατούμενος φόρος εισοδήματος της οντότητας (αντίθετος)
Σύνολο λοιπ ώ ν απ αιτήσ εω ν
Σύνολο καθαρών λ ο ιπ ώ ν απ αιτήσ εω ν

4.7

1.626,07

61,61

675,84

17.404,77

12.464,34

16.821,39
2.380,80
36.688,57
36.668,57

14.766,25
14.766,25

Προπληρωμένα έξοδα

Τα προπληρωμένα έξοδα της εταιρείας, που αποτελούνται προπληρωμένα ασφάλιστρα, παρατίθενται ως
ακολούθως:

Ποσά σ ε €

31/12/201δ

31/12/2015

Προπληρωμένα έξοδα σε μη συνδεδεμένες οντότητες

10.349,20

Σύνολο

10.349,20

4.8

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

ια διαθέσιμα αντιπροσωπεύουν μετρητά στο ταμείο της εταιρίας κα· τραπεζικές καταθέσεις διαθέσιμες σε πρώτη
ζήτηση σε αναγνωρισμένα τραπεζικά ιδρύματα του εσωτερικού και τηρούνται σε Ευρώ.

Ποσά σε €
Ταμείο
Καταθέσεις όψεως
Καταθέσεις εις εγγύηση

Σύνολο

31/12/2016

31/12/201S-

1.2.188,37
37.531,32
49.750,50
39.471,39

26.035,24
232.645,64
258.680,88

Από τις παραπάνω καταθέσεις, ποσό ύψους € 49.750,50 αποτελεί Κατάθεση εις Εγγύηση, για την έκδοση Εγγυητικής
Επιστολής Καλής Εκτέλεσης (ΕΕΚΕ), όπως ορίζει η σύμβαση του έρνου με τηνΔΕΔΔΗΕ Α.Ε..
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Μετοχικό κεφάλαιο

'.'ο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αναλύεται ως εξής:
|
| Κοινές μετοχές (Εταιρικά μερίδια )
; Σύνολο

4.10

Αριβρός
13.000.000
13.000.000

! ΟνομασΥΐκΰ Α0<2(€)
1,00
1,00

Συνολικά Α ξίεί€ ) |
13.000.0Q0
13.000.000

Αττοθεματικά

Τα σχηματισμένα αποθεματικά της εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Ποσά σε €

31/12/2016

31/12/2015

Τακτικό Αποθεματικό

192.142,36
1921142,36

192.142.36
192.142,36

Σύνολο

4.11

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους

Η υποχρέωση της Εταιρίας προς τους εργαζομένους της, για την μελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα με το
χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, με βάση τις διατάξεις του Ν.2112/20 (μέθοδο πο_ί υιοθέτηση η Διοίκηση της
εταιρείας σύμφωνα με το παράγραφο 13 του άρθρου 22 του ν 4 3 0 8 /':4 }, προσμετρείται στα προκύπτοντα από την
νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού.

Ποσά σε €
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους

Σύνολο

4.12

31/12/2016

31/12/2015

46.316,40
46.316,40

28.647,32
28.847,32

Δανεισμός

Η ανάλυση των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας έχει ως εξής:

Ποσά σε €
Μακροπρόθεσμα δάνεια

31/12/2016

31/12/2015

3.359.342,04
3.359.342,04

3.937.358,42
3.937.358,42

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις δανείων
Σύνολο βραχυπρόθεσμω ν δανείω ν

648.973,49
957.350,01
1.808.223,50

Σύνολο

4.96&6δ5,54

71.752,69
830.930,32
902.683,01
4.340.041,43

Τραπεζικά δάνεια
Σύνολο μακροπρόθεσμω ν δανείω ν

Βραχυπρόθεσμα δάνεια

Το βραχυπρόθεσμο μέρος των μακροπρόθεσμων δανείων αυξήθηκε την 31/12/2016, επειδή παρήλθε η περίοδος
αναστολής πληρωμής χρεολυσίων (από 30/6/2015 έως 31/12/2016) που είχε συμφωνήσει η εταιρεία με τις
δανείστριες τράπεζες. Οι δόσεις, για τις οποίες έγινε αναστολή κατανεμήθηκαν ισόποσα'„στις εναπομείνασες δόσεις
των δανείων.
—"
4.13

Εμπορικές υποχρεώσεις

Οι εμπορικές υποχρεώσεις της εταιρίας αναλύονται ως εξής:

Ποσά σε €

31/12/2016

31/12/2015

Προμηθευτές - μη συνδεδεμένες οντότητες
Αξιόγραφα εμπορικών υποχρεώσεων - μη συνδεδεμένες οντότητες

128.335,86
4.756,38
133382,24

105.072,26
9.434,07
114.506,33

Σύνολο
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Το ποσό αφορά στο σύνολο του υποχρεώσεις σε προμηθευτές.
4.14

Λοιποί φόροι και τέλη

Ο; λοιποί φόρο! και τέλη αναλύονται ως ακολούθως:

Ποσά σε €

31/12/2016

31/12/2015

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)
Παρακρατούμενος φόρος από μισθωτή εργασία και συντάξεις
Παρακρατούμένος φόρος από επιχειρηματική δραστηριότητα
Λοιποί παρακρατούμενοι φόροι εισοδήματος
Λοιποί φόροι, τέλη και εισφορές

77.019,04
9.659,57
2.427,23
785,81
(2.212,42)

8.355;,84
11.832,,03
656,:95
641,66

Σύνολο

37.890,03

21.486,48

4.15

-

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

Ο; υποχρεώσεις της εταιρείας προς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης αναλύονται ως ακολούθως:

Ποσά σε €

31/12/2016

31/12/2015

Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας ασφάλισης

39.263,73

22.657,75

Σύνολο

39.263,73

22.657,75

4.16

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Ποσά σε €

31/12/2016

Προκαταβολές μη συνδεδεμένων πελατών
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες
Υποχρεώσεις προς ιδιοκτήτες και διευθυντικό προσωπικό

5.686.30
8.686,14
580.259,91
723.433,02

Σύνολο

4.17

'

2/2 :
6.929,16
53.644,70
615.382,63
675.358,49

Κύκλος εργασιών

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα:

¡ηύσά σε €
Πωλήσεις προϊόντων
Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων

1.003.324,00

1.022.040,00

21.317,04

641,00

ΣΰΨοΑύ
Ο κύκλος εργασιών αφορά κυρίως πωλήσεις προς την Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. για την κατασκευή στύλων από οπλισμένο
σκυρόδεμα.
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Λοιπά συνήθη έσοδα

Το σχετικό κονδύλι αναλύεται ως εξής:

Ποσά σε €

31/12/201$

Άλλα λειτουργικά έσοδα

-

Σύνολο

~

4.19

31/12/2015
7.883,42
7.883,42

Έξοδα ανά κατηγορία

Στα έξοδα των λειτουργιών της κατάστασης συνολικού εισοδήματος της Εταιρείας περιλαμβάνονται:

| Χρήση 01/0131/12/2016
: Αμοιβές καί έξοδα
| ποοσωπικού
Αμοιβές και έξοδα
! τρίτων
ί Παροχές τρίτων
Φόροι & Τέλη

16.614,14

104.184,83

-

260.625,07

381.424,04 !

-

34.106,88

-

34.106,88

68.213,75

-

34.019,43

-

28.637,41

62.656,83

-

55.361,19

-

-

55.361,19

| Διάφορα έξοδα
Τόκοι και συναφή
έξοδα
Αποσβέσεις παγίων
στοιχείων

16.056,04

72.385,28

-

2.872,52

91.313,84

-

-

190.916,85

-

190.916,85

-

271.911,61

-

64.067,01

335.978,62 !

; ΣΥΝΟΛΟ

32.670,18

571.969,21

190.916,85

380.308,88

1.185.865,12 ]

34.902,61

446.983,50

-

440.937,69

922.823,80 !

-

57.568,79

-

57.568,79

-

53.068,98

-

41.081,99

94.150,97 |

4*

61.753,83 |

\

Χρήση 01/01\ 31/12/2015
Αμοιβές και έξοδα
προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα
τοίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι & Τέλη
Διάφορα έξοδα
Τόκοι και συναφή
έξοδα
: Αποσβέσεις παγίων
στοιχείων
ΣΥΝΟΛΟ

115.137,57

-

61.753,83

-

40.667,50

81.150,15

-

6.984,64

-

-

231.547,38

-

231.547,88 |

-

252.180,61

-

59.328,06

311.508,67 I

75.570,11

952.705,85

231.547,38

605.90ΐί,17

1.865.725,01 |

128.802,29
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I α έξοδα που αναγνωρίστηκαν για παροχές σε εργαζομένους αναλύονται ως ακολούθως:

Ποσά σε €

31/12/2016

31/12/2015

Μισθοί, ημερομίσθια & επιδόματα

288.449.23

528.351,36

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης

75.127,65

139.280,64

Λοιπές παροχές σε εργαζομένους

12.847,16

9.508,05

5.000,00

245.683,75

381.424,04

922-823,80

Αποζημιώσεις απόλυσης

Σύνολο

Ο αριθμός προσωπικού για τις δύο παρουσιαζόμενες χρήσεις είναι ο εξής:

Πλήθος ατόμων

31/12/201$

31/12/2015

16
16

25
25

Ποσά σε €

31/12/201 £

31/12/2015

Άλλα ασυνήθη έξοδα και ζημίες

637.591,11

623.017,34

34,29

525,44

£87.625,46

631.262,45

Μισθωτοί

Σύνολο

4.20

Λοιπά έξοδα και ζημίες

Τα Λοιπά έξοδα και ζημίες της κατάστασης αποτελεσμάτων περιλαμβάνουν:

Πρόστιμα, προσαυξήσεις και ποινές

Σύνολο

Η εταιρεία κατά την χρήση δεν παρουσίασε παραγωγική δραστηριότητα για 8 μήνες, κατά συνέπεια και για την εύλογη
παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων το σταθερό κόστος των αποσβέσεων ήτοι € 671.357,25 του
αντίστοιχου διαστήματος ενσωματώθηκε στο κονδύλι «Λοιπά έξοδα και ζημίες».

4.21

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

Τα υπόλοιπα που συνθέτουν το σχετικό κονδύλι προέρχονται κυρίως από τόκους δανείων προς χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα και προμήθειες εγγυητικών επιστολών και λοιπών εγγυήσεων:

Ποσά σε €

31/12:201$

31/12/2015

Τόκοι τραπεζικών δανείων
Τόκοι λοιπών υποχρεώσεων κα» προβλέψεων
Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα

133.£07,88
37.626,31
19.482,66
190.916,85

153.372,17
52.483.64
25.692,07
231.547,88

Σύνολο

33
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Συναλλαγές και υπόλοιπα συνδεμένων μερών

Στις 4/7/2016 μέτοχος και ιδρυτής της εταιρείας Βασίλειος Σεργιαννίδης απεβίωσε και οι υποχρεώσεις και απαιτήσεις
προς και από την εταιρεία μεταφέρθηκαν στη νέα μέτοχο (κα. Χρυσούλα Βάτση) ως ενοχικό κληρονομούμενο
δικαίωμα.

Οι αμοιβές στην χρήση 1/1-31/12/2016 της Αντιπροέδρου του ΔΣ, κας: Ευγενίας Αγνελίδου, ανέρχονται σε 8.593,20€
και είναι αμοιβές για μισθωτές υπηρεσίες που προσφέρει ως λογίστρια.

Όσον αφορά τον κο. Γεώργιο Δαρούδη, λαμβάνει αμοιβές για τις νομικές υπηρεσίες που παρέχει ως ελεύθερος
επαγγελματίας.
Οι αμοιβές και οι υποχρεώσεις προς τα συνδεδεμένα μέρη συνοψίζονται ως εξής:

ΧΡΗΣΗ 1/1 -31/12/2ϋ·1β
-----------------------------------------------------ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ Ι^ΕΡΗ

ΕΙΔΟΣ ΣΧΕΣΗΣ

ΑΜΟΙΒΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

“

"

580.259,91

9.700,00

-

8.533,20

-

18.293,20

-

Σεργιαννίδης Π. Βασίλειος (έως
| 4/7/2016) -Χρυσούλα Βάτση
: Δαρούδης ί. Γεώργιος
Αγνελίδου Ευγενία

’
Μέλος ΔΣ - παροχή
νομικών υπηρεσιών
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. μισθωτή λογίστρια

: Σύνολο

1.433,28

__ _____ . . ........—1
"
681.693,19

ΧΡΗΣΗ 1/1 - 31/12/2013
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

κ. Σερνιαννίδης Π. Βασίλειος

ΕΙΔΟΣ ΣΧΕΣΗΣ
Πρόεδρος Διευθύνων
σύμβουλος και
μέτοχος

Σύνολο

4.23

ΑΜΟΙΒΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ \

-

609.033,25 |

-

809.033,25 |

Εμπράγματα βάρη επί των Παγίων Στοιχείων

Επί των ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας υφίσταται εμπράγματο, βάρος € 975.800,00 προς
εξασφάλιση τραπεζικών δανείων κα: υποθήκες υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου € 3.903.230,00.

34

*1 ΡΒΕβΟΝβΤΒΟΕΤΑ

Σημειώσεις ετνί τύ>ν Χρηματοοικονομικών καταστάσεων
της 31πζΔεκεμβρίου 2016

5

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις

5.1

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις

5.1.1 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
Η φορολογική χρήση 2010 είναι ανέλεγκτη από τις φορολογικές αρχές και σύμφωνα με την παράγραφο 11 του
άρθρου 72 ν.4174/2013, εφόσον δεν έχει εκδοθεί φύλλο ελέγχου από τις φορολογικές αρχές, μετά την πάροδο της
πενταετίας από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο λήγει η προθεσμία υποβολής της δήλωσης, οποιοδήποτε
δικαίωμα του Δημοσίου για επιβολή φόρου παραγράφεται,. Η Εταιρεία δεν έχει λάβε! γνώση έκδοσης φύλλου ελέγχου
για τη χρήση 2010 και δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη για πιθανές φορολογικές υποχρεώσεις για τις χρήσεις αυτές.
Επιπλέον δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις σε σχέση με την ανέλεγκτη
φορολογικά χρήση 2016.

5.1.2 Δίκες
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν
σημαντική επίπτωση στην Χρηματοοικονομική Κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας.
5.2

Δεσμεύσεις

Η εταιρεία δεν έχει χορηγήσει σε τρίτους ή λάβει από τρίτους εγγυήσεις ενώ δεν υπάρχουν συμβατικές δεσμεύσεις
για την απόκτηση ενσώματων παγίων.
6

Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού

Στις 4/7/2016 ο πρώην Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και μέτοχος της εταιρείας Βασίλειος Π. Σεργιαννίδης
απεβίωσε προκαλώντας γενικότερες ανακατατάξεις και αλλαγές στην οικονομική οντότητα. Ως κληρονόμος του
συνόλου της κληρονομιάς του θανόντος Βασιλείου Π. Σεργιαννίδη και κατά συνέπεια κάτοχος του συνόλου των
μετοχών της Ανώνυμης Εταιρείας ιδιοκτησίας του παραπάνω 8ανόντος; έχει καταστεί η κα. Χρυσούλα Βάτση.
Στις 21/06/2017 εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τον Πέτρο Γ. Βάτση, την Ευγενία Α.
Αγγελίδου και Γεώργιο ί. Δαρούδη. Το νέο Δ.Σ. με πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο τον κ. Πέτρο Βάτση έχει ως
σκοπό τη συνέχιση των εργασιών της εταιρείας κατά τρόπο τέτοιο, ώστε να καλύπτονται στο ακέραιο όλες οι
υποχρεώσεις της εταιρείας έναντι των πελατών και των πιστωτών της.
Ως προς την μελλοντική πορεία της εταιρείας, το γεγονός ότι ευρωπαϊκώς, υπάρχει οδηγία αντί κατάστασης των
ξύλινων κολόνων σε τσιμεντένιες, δημιουργεί την πεποίθηση ότι θα αναλάβει και για το 2017 και έπειτα, το
μεγαλύτερο τμήμα προμήθειας της ΔΕΔΔΗΕ τσιμεντοϊστών από σκυρόδεμα. Ήδη στις 19/06/2017 ανατέθηκε στην
εταιρεία η προμήθεια τσιμεντόστυλων αντί συνολικού τιμήματος 914.516,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) ενώ αναμένονται
σημαντικότερες σχετικές αναθέσεις που θα τονώσουν τον κύκλο εργασιών της εταιρείας, θα βελτιώσουν τους
χρηματοοικονομικούς δείκτες της και θα της επιτρέψουν να επανέλθει σε θετική τροχιά.

Κιλκίς, 2/11/2017

