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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Α.Τ.Ε.ΒΕ  

27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 13946556000 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
 

 
01.01-

31.12.2016 
01.01-

31.12.2015 
 ΠΑΘΗΤΙΚΟ   01-31.12.2016   01.-31.12.2015 

Μη κυκλοφορούντα 
περιουσιακά στοιχεία      

 
Καθαρή θέση       

Ενσώματα πάγια      
 

Καταβλημενο 
κεφάλαιο        

Ακίνητα   1.642.413,82 1.652.722,24  Κεφάλαιο   1.525.000,00   1.525.000,00 
Μηχανολογικός 
εξοπλισμός   73.130,20 82.957,42 

 
Καταθέσεις 
μετόχων   729.181,95   729.181,95 

Λοιπός εξόπλισμός   85.096,79 56.235,89  Σύνολο  2.254.181,95   2.254.181,95 

Σύνολο   1.800.640,81 1.791.915,55 
 

Αποθεματικά και 
αποτελέσματα εις 
νέον       

Άυλα πάγια στοιχεία      
 

Αποθεματικά νόμων 
ή καταστατικού  99.772,96   95.429,16 

Δαπάνες αναπτυξης   2.498,80 4.229,26 
 

Αφορολόγητα 
αποθεματικά  195.852,83   195.852,83 

       
 

Αποτελέσματα εις 
νέον  100.723,90   18.191,67 

Προκαταβολές και μη 
κυκλοφορούντα 
 στοιχεια υπο 
κατασκευή   350.000,00 350.000,00 

 

   396.349,69   309.473,66 

Χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία      

 
Σύνολο καθαρής 
θέσης  2.650.531,64   2.563.655,61 

Δάνεια και απαιτήσεις   0,00 0,00  Προβλέψεις       

Συμμετοχες σε θυγατρικες , 
συγγενεις και κοινοπραξιες  146.288,35 146.288,35 

 
Προβλέψεις για 
παροχές σε 
εργαζόμενους   13.248,63   13.248,63 

Σύνολο   146.288,35 146.288,35  Λοιπές προβλέψεις   424.053,09   424.053,09 

Σύνολο μη 
κυκλοφορούντων   2.299.427,96 2.292.433,16 

 
   437.301,72   437.301,72 

        Υποχρεώσεις        
Ετοιμα και ημιτελή 
προιόντα    981.406,00 698.928,08 

 
Μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις       

Σύνολο   981.406,00 698.928,08 
 

Βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις       

Χρηματοοικονομικά 
στοιχεία και 
προπληρωμές     

 
Τραπεζικα δανεια   385.154,18   263.711,34 

Εμπορικές απαιτήσεις   333.507,39 358.350,71  
Εμπορικές 
υποχρεώσεις  383.560,89   275.014,72 

Δουλευμένα έσοδα 
περιόδου   0,00 0,00 

 
φορος εισοδηματος   0,00   0,00 

Λοιπές απαιτήσεις   243.388,12 294.135,15  Λοιποί φόροι τέλη  21.194,42   136.999,53 
Λοιπά 
χρηματοοικονομικά 
στοιχεία   0,00 0,00 

 
Οργανισμοί 
κοινωνικής 
ασφάλισης  40.997,99   22.121,86 

Προπληρωμένα έξοδα   8.463,80 7.382,00 
 

Λοιπές 
υποχρεώσεις  596.902,17   663.655,39 

Ταμειακά διαθέσιμα 
και ισοδύναμα   649.449,74 711.231,07 

 
Σύνολο  1.427.809,65   1.361.502,84 

Σύνολο   1.234.809,05 1.371.098,93 
 

Σύνολο 
υποχρεώσεων  1.427.809,65   1.361.502,84 

Σύνολο  
κυκλοφορούντων   2.216.215,05 2.070.027,01 

 
        

                

Σύνολο ενεργητικού   4.515.643,01 4.362.460,17  Σύνολο παθητικού   4.515.643,01   4.362.460,17 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2016 (1.1 - 31.12.2016) 

    
01.01-

31.12.2016 
 

01.01-
31.12.2015 

 
Επεξηγηματικές
σημειώσεις  

 
 

  

Κύκλος εργασιών   5.430.300,12  5.020.627,26  
1. Η εταιρεία από 01.01.2015 εφαρμόζει τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ( ν 
4308/2014) 

Κόστος  πωλήσεων   5.078.686,20  4.694.703,17    

Μικτό αποτέλεσμα   351.613,92  325.924,09  
2.  Υφίστανται προσημειώσεις σε ακίνητα της εταιρίας, συνολικού ποσού €  
3.751.410  για εξασφάλιση  

Λοιπά συνήθη έσοδα   1.627,84  571,74  
τραπεζικών δανείων 385.154,18 ευρω  και εγγυητικων επιστολων ποσου 
2.937.534,46 ευρώ   

    353.241,76  326.495,83         

Έξοδα διοίκησης   129.762,39  140.043,18  
3. Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων έγινε με τις 
διατάξεις του Ν 2065/1992  

Έξοδα διάθεσης   30.660,52  22.112,85  κατά την 31.12.2012  

Λοιπά έξοδα και ζημιές   1.651,81  8.931,97 
 

Άμφισσα, 30 
Απριλίου 2017      

 Κέρδη /Ζημιές από 
διάθεση 
  μη κυκλοφορούντων 
στοιχείων   450,00  433,34 

 
ο Πρόεδρος του 

Δ.Σ. 
Η Αντ/δρος του 
Δ.Σ.  Ο Λογιστής 

Λοιπά έσοδα και 
κέρδη   0,00  244.551,66 

 
       

Αποτέλεσμα πρό 
τόκων και φόρων   191.617,04  400.392,83 

 
ΘΩΜΑς ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ 

ΑΝΤΩΝΙΑ Θ 
ΓΕΩΡΓΑΚΗ  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ 

Πιστωτικοί τόκοι 
συναφή έσοδα   8.907,23  2,31 

 
Α.Δ.Τ. ΑΙ 647123 Α.Δ.Τ. ΑΕ 119794  Α.Δ.Τ. Π 847391 

Χρεωστικοί τόκοι και 
συναφή έξοδα   80.012,58  118.993,58 

 
       

Αποτέλεσμα πρό 
φόρων   120.511,69  281.401,56 

 
       

Φόροι εισοδήματος   33.635,66  14.144,06         
Αποτέλεσμα 
περιόδου μετά από 
φόρους   86.876,03  267.257,50 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   
Της « ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΤΕΒΕ » 

 επί των χρηματοοικονομικών  καταστάσεων της Εταιρείας   για τη περίοδο 
01/01/2016 – 31/12/2016 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας  « ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΤΕΒΕ » 

, αφορά στη χρήση από 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Δεκεμβρίου 2016, συντάχθηκε σύμφωνα με 

τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920. 

Στην παρούσα έκθεση όλες οι επιμέρους θεματικές ενότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες, με 

βάση το ως άνω νομοθετικό πλαίσιο, απεικονίζουν με τρόπο αληθή, όλες τις σχετικές και 

αναγκαίες κατά το νόμο πληροφορίες, προκειμένου να εξαχθεί μια ουσιαστική και 

εμπεριστατωμένη ενημέρωση για τη δραστηριότητα της εταιρείας   κατά την χρήση 2016.  

Σκοπός των θεματικών ενοτήτων της έκθεσης είναι η ενημέρωση των χρηστών:  

Για την χρηματοοικονομική θέση και λοιπά πληροφοριακά στοιχεία της εταιρείας  κατά την 

εξεταζόμενη χρήση. 

Για τις προοπτικές και τους στρατηγικούς στόχους  της εταιρείας , 

Για τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν για την εταιρεία ,  

Για τις συναλλαγές που έγιναν μεταξύ της εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν μερών, 

Για τα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα μετά την λήξη της εξεταζόμενης χρήσης. 

1.1 Γενική ανασκόπηση 
Το οικονομικό έτος 2016, αποτέλεσε μια ιδιαίτερη χρονιά για την ελληνική οικονομία καθώς 

οι πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις ήταν ραγδαίες και συνεχείς. Οι περιορισμοί στην κίνηση 

κεφαλαίων (capital controls) οι οποίοι ισχύουν έως και σήμερα, αποτελούν αναμφισβήτητα 

σημαντικό σημείο αναφοράς.  

Μέσα στην εξαιρετικά  ανταγωνιστική αγορά του 2016,  ο κύκλος εργασιών της εταιρίας 

αυξήθηκε κατά 409.672,86 ευρώ και έφτασε τα 5.430.300,12 ευρώ  

Το μεικτό κέρδος της εταιρίας αυξήθηκε  το 2016 κατά 25.689,83 ευρώ σε σχέση με εκείνο 

του 2015 παρά το γεγονός ότι στη χρήση αυτή είχαμε αύξηση του τζίρου κατά 409.672,86 

ευρώ  

Τα κέρδη της χρήσης προ φόρων ανήλθαν στο ποσό των € 120.511,69 ευρώ  έναντι 

281.401,56 ευρώ της προηγούμενης χρήσης  

Η μείωση του κέρδους το 2016 σε σχέση με το κέρδος του 2015 κατά 160.889,87 ευρώ 

οφείλεται στο γεγονός ότι στο 2015 υπήρχαν έκτακτα ανόργανα μη επαναλαμβανόμενα 

αποτελέσματα ποσού 244.551,66 ευρώ  
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To γενικό σύνολο ενεργητικού ανέρχεται στο ποσό των 4.515.643,01 € έναντι 4.362.460,17 

της προηγούμενης χρήσης   

Τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, ανήλθαν στο  ποσό των 2.299.427,96 € έναντι 

2.292.433,16 της προηγούμενης χρήση.  

Το κόστος έργων σε εξέλιξη στις 31/12/2016 ανερχόταν στο ποσό των 981.406,00 ευρώ 

έναντι 698.928,08  της προηγούμενης χρήσης . Η αύξηση αυτή  οφείλεται σε νέα έργα που 

δεν  τιμολογήθηκαν μέχρι 31/12/2016 .  

Οι εμπορικές απαιτήσεις με 31/12/2016 ανέρχονται στο πόσο των 333.507,39 ευρώ και στο 

ποσό αυτό περιλαμβάνονται τα κάθε είδους εμπορικά αξιόγραφα μείον οι σχηματισθείσες  

προβλέψεις . 

 Τα λοιπά στοιχεία ενεργητικού ( λοιπές απαιτήσεις , ταμειακά διαθέσιμα κτλ) μειώθηκαν 

κατά 104.064,56 ευρώ σε σχέση με το 2015 και η μείωση αυτή οφείλεται κύρια στην μείωση 

των διαθεσίμων και των λοιπών χρεωστών  

Η καθαρή θέση ανέρχεται στο ποσό των € 2.650.531,64  σημειώνοντας αύξηση κατά 

86.876,03  ευρώ που προέρχεται αποκλειστικά από τα κέρδη της χρήσεως  

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ανέρχονται στο ποσό των € 1.427.809,65   σημειώνοντας  

μια αύξηση κατά 66.306,81 ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.  

 1.2 Σημαντικά γεγονότα της χρήσης 2016 
Κατά την διάρκεια της χρήσης και μέχρι σήμερα δεν σημειώθηκαν τα εξής σημαντικά άξια 

σχολιασμού γεγονότα: 

1.3 Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες 
Μακροοικονομικό περιβάλλον  

Από το 2016, οπότε και επιβλήθηκαν περιορισμοί και έλεγχοι στην κίνηση των κεφαλαίων, η 

αβεβαιότητα στο ήδη επιβαρημένο ελληνικό μακροοικονομικό περιβάλλον έχει ενταθεί. Στο πλαίσιο 

αυτό, δημιουργούνται κίνδυνοι, που σχετίζονται κυρίως με τη ρευστότητα του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος. 

Κίνδυνος τιμών αγοράς αποθεμάτων και υπηρεσιών 

Δεν υπάρχει εκτίμηση.  

Κίνδυνος επιτοκίων  

Δεν διαφαίνεται ιδιαίτερος κίνδυνος καθώς η εταιρία δεν είναι εκτεθειμένη σε υψηλό δανεισμό.  

Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Δεν υπάρχει για την εταιρία.  

Πιστωτικός κίνδυνος 

Η εταιρεία εκτίθεται σε πιστωτικούς κινδύνους που απορρέουν από την καθυστέρηση πληρωμών 

του Δημοσίου  

Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι υπαρκτός και σχετίζεται άμεσα με την δυνατότητα του Κράτους να 

εξοφλεί έγκαιρα τις υποχρεώσεις του  
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Κεφαλαιουχικός κίνδυνος 

Η εταιρεία  δεν διατρέχει κεφαλαιουχικό κίνδυνο καθώς οι βασικοί δείκτες ρευστότητας για τις 

τελευταίες δύο χρήσεις αποτυπώνουν ικανοποιητική  ρευστότητα και επάρκεια σε κεφάλαιο 

κίνησης. 

4 Κίνδυνος μακροοικονομικού περιβάλλοντος στη Ελλάδα  

Δεν υπάρχει εκτίμηση  

1.5 Επιδόσεις της εταιρείας  
 

Αριθμοδείκτες οικονομικής διόρθωσης  2016 

  31/12/2016 31/12/2015 

  Ποσά  % Ποσά  % 

          

Κυκλοφορούν ενεργητικό 2.216.215 49,07% 2.070.027 47,45% 

Σύνολο ενεργητικού 4.515.643   4.362.460   

          

Πάγιο ενεργητικό 2.299.427 50,92 2.292.433 52,55% 

Σύνολο ενεργητικού 4.515.643   4.362.460   

          

Ίδια κεφάλαια  2.650.531 185,63% 2.563.655 188,30% 

Σύνολο υποχρεώσεων  1.427.809   1.361.502   

          

Σύνολο υποχρεώσεων  1.427.809 31,61% 1.361.502 31,21% 

Σύνολο παθητικού  4.515.643   4.362.460   

          

Ίδια κεφάλαια  2.650.531 58,69% 2.563.655 58,77% 

Σύνολο παθητικού  4.515.643   4.362.460   

          

Ίδια κεφάλαια  2.650.531 115,26% 2.563.655 111,83% 

Πάγιο ενεργητικό 2.299.427   2.292.433   

          

Κυκλοφορούν ενεργητικό 2.216.215 177,60% 2.070.027 152,04% 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.427.809   1.361.502   
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Κεφάλαιο κίνησης 708.406 31,96% 708.525 34,23% 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 2.216.215   2.070.027   

       

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας  2016 

  31/12/2016 31/12/2015 

  Ποσά  % Ποσά  % 

Καθαρά αποτελέσματα εκμ/σης 120.511 2,21% 281.401 5,60% 

Πώλησης αποθ. & υπηρεσιών  5.430.300   5.020.627   

          

Καθαρά αποτελέσματα εκμ/σης 120.511 2,21% 281.401 5,60% 

Σύνολο εσόδων  5.430.300   5.020.627   

          

Καθαρά αποτελέσματα εκμ/σης 120.511 4,54% 281.401 10,98% 

Ίδια κεφάλαια  2.650.531   2.563.655   

          

Μεικτά αποτελέσματα  351.613 6,47% 325.924 6,49% 

Πώλησης αποθ. & υπηρεσιών  5.430.300   5.020.627   

 

 

1.6 Θέση στον κλάδο  
 Η εταιρεία κατέχει μικρό   ποσοστό στον  κλάδο των κατασκευών τεχνικών έργων  

 

1.7 Υποκαταστήματα 
Η εταιρία έχει την έδρα της στην Άμφισσα , διατηρεί γραφεία στον Άγιο Στέφανο Αττικής και 

κάθε εργοτάξιο θεωρείται υποκατάστημα  

 
1.8  Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας  

Η πορεία της εταιρίας το 2016 ήταν καλύτερη εκείνης του 2015 και βάσιμα πιθανολογείται ότι τα 

επόμενα χρόνια η κατάσταση στα Δημόσια έργα θα βελτιωθεί σημαντικά με άμεσο αντίκτυπο στην 

πορεία της εταιρίας  

1.9 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
Οι συναλλαγές με συνδεμένα μέρη αφορούν συναλλαγές της εταιρείας με μέλη του Δ.Σ. .  

Δεν υπάρχουν τέτοιου είδους συναλλαγές  
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1.10 Κίνδυνος μη συνέχισης της δραστηριότητας ( going concern) 
Αξιολογήθηκαν τα γεγονότα, οι συνθήκες και οι σχετικοί επιχειρηματικοί κίνδυνοι που θα 

μπορούσαν να δημιουργήσουν σοβαρή αμφιβολία για τη δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας 

της εταιρείας . Η Εταιρεία διαθέτει επάρκεια πόρων και εμπειρίας  οι οποίοι εξασφαλίζουν την 

συνέχιση της λειτουργίας της ως «δρώσα οικονομική μονάδα» για το προβλεπτό μέλλον.  

 

1.11 Σημαντικά γεγονότα μετά την 31.12.2016 

Από τη λήξη της Κλεομένης χρήσεως 2016 μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσης εκθέσεως 

δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα άξια σχολιασμού | 

 

1.12 Μερισματική πολιτική 

Η Εταιρία δεν  διανέμει μερίσματα  

1.13 Λοιπές πληροφορίες 

Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά από τις Δημόσιες Φορολογικές Αρχές μέχρι και τη χρήση 

2009. 

Για τις ανέλεγκτες χρήσεις 2011, 2012 και 2013 η εταιρία είχε  υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο 

των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 

2238/1994 και έχει χορηγηθεί  Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με συμπέρασμα χωρίς 

επιφύλαξη 

Για τις χρήσεις 2010, 2014 , 2015 και 2016 η εταιρία δεν έχει ελεχθεί φορολογικά και εκτιμάται ότι 

κατά τον έλεγχο δεν θα προκύψουν φορολογικές διαφορές και επιβαρύνσεις για την εταιρία   

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από λεπτομερή συζήτηση επί των λεχθέντων από τον πρόεδρο 

εγκρίνει ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις της  Χρήσεως 2016 και προτείνει να μην διανεμηθεί 

κανένα μέρισμα στους μετόχους από τα κέρδη του 2016 ούτε αμοιβές στα μελή του Διοικητικού 

Συμβουλίου  

Αποφασίζει δε όπως τα αναφερθέντα από τον κο Πρόεδρο να αποτελέσουν και την έκθεση του ΔΣ 

προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα συγκληθεί τον Ιούνιο του 2016 στην οποία 

θα συμπεριληφθεί και η πιο πάνω πρόταση διανομής κερδών. 
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Κύριοι Μέτοχοι, σας εκθέσαμε την οικονομική πορεία και το δυναμικό της Εταιρείας  στη χρήση 

1/1/2016 – 31/12/2016 συγκρινόμενη με τα στοιχεία της αντίστοιχης προηγούμενης χρήσης του 

2015.  

 
 

 
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου  

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ  
 
 
 
  

Γεωργάκης  Δ  Θωμάς  
 
 

Η έκθεση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΤΕΒΕ αποτελειται από 
σελιδες 4 και εγκρίθηκε από το Διοικητικο Συμβούλιο κατά την συνεδρίαση του της  30/4/2017 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Προς τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας “ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 

ΑΤΕΒΕ» , οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2016 και την 

κατάσταση αποτελεσμάτων 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.  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. 

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη 

Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής: 1) Στους λογαριασμούς του ενεργητικού «Εμπορικές 

απαιτήσεις» και «Λοιπές απαιτήσεις» περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση από 

τις προηγούμενες χρήσεις συνολικού ποσού ευρώ 245.000,00 περίπου, έναντι των οποίων 

έχει σχηματιστεί πρόβλεψη απομείωσης ευρώ 119.747,49.Κατά παρέκκλιση των λογιστικών 

αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ.ν.2190/1920) δεν 

σχηματίστηκαν συμπληρωματικές προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων συνολικού ποσού 

ευρώ 125.000,00 περίπου για ενδεχόμενη ζημία από τη μη ρευστοποίησή των απαιτήσεων 

αυτών. Λόγω του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, η συνολική αξία των απαιτήσεων 

αυτών, τα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων εμφανίζονται 

μεγαλύτερα κατά ποσό ευρώ 125.000,00. 2) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν 
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έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τη παρούσα χρήση και τις χρήσεις 2010 και 

2014-2015. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν 

καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και 

προσαυξήσεων που πιθανόν να καταλογιστούν σε μελλοντικό 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 την  επίπτωση των θεμάτων που μνημονεύονται στην 

παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της 

Εταιρείας «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΤΕΒΕ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 και τη χρηματοοικονομική 

της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Ελληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα. 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για 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 καταρτιστεί 
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 τον έλεγχό μας, για την Εταιρεία «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 
ΑΤΕΒΕ» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση 

του Διοικητικού της Συμβουλίου.   

 

                      

                                                                Αγία Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2017 

 

 

                                                         Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

ΒDOΟρκωτοί Ελεγκτές Α.Ε 

Α.Μ.ΣΟΕΛ 173 

Μεσογείων 449-Τ.Κ.153.43           ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΗΓ.ΣΦΟΥΝΟΣ 

                                                                         Α.Μ.ΣΟΕΛ 14851 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ  
 ( σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης             01/01-31/12/2016 

Γενικές πληροφορίες 

(Άρθρο 29 § 3) Γενικές πληροφορίες: 

 

α) Επωνυμία οντότητας( εταιρεία) 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Α.Τ.ΕΒ.Ε  

   

β) Νομικός τύπος οντότητας Ανώνυμη Εταιρεία    

γ) Περίοδος αναφοράς 1.1.2016 - 31.12.2016    

δ) Διεύθυνση έδρας οντότητας Άμφισσα     

ε) Αριθμός δημοσίου μητρώου ή αντίστοιχες 

πληροφορίες 

Αρ. ΓΕΜΗ: 13946556000 

 Α.Φ.Μ: 094250431 . 

   

στ) Εάν λειτουργεί η οντότητα υπό την παραδοχή 

της συνεχιζόμενης δραστηριότητας 

Η εταιρεία λειτουργεί με την παραδοχή της 

συνεχιζόμενης δραστηριότητας. 

 

ζ) Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση Η εταιρεία  δεν είναι υπό εκκαθάριση.  

η) Κατηγορία οντότητας βάσει Ν.4308/2014  Μικρή   

θ) Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον 

Ν.4308/2014 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε 

πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014. 

  Όλα τα στοιχεία του ισολογισμού και της κατάστασης 

αποτελεσμάτων, που προκύπτουν στην τρέχουσα περίοδο, 

αναγνωρίζονται στην περίοδο αυτή βάσει της αρχής του 

δουλευμένου.   

Βάσει του άρθρου 29 § 1.β οι πληροφορίες επί των κονδυλίων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων παρατίθενται με 

τη σειρά με την οποία τα κονδύλια αυτά παρουσιάζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

 

(Άρθρο 29 § 1.γ) Απαιτούμενες πληροφορίες για την κατανόηση συντομεύσεων, διαγραμμάτων και 

συμβόλων. Χρησιμοποιηθείσα μονάδα μέτρησης και επίπεδο στρογγυλοποίησης αριθμών. 

 

Χρησιμοποιήθηκαν οι εξής συντομεύσεις και σύμβολα: 

Συντόμευση / Σύμβολο Πληροφορίες 

Μονάδα μέτρησης: Ευρώ 

 

(Άρθρο 29 § 1.δ) Όταν πληροφορίες του παρόντος άρθρου παρατίθενται στους πίνακες των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οι πληροφορίες αυτές μπορεί να μην επαναλαμβάνονται στο 

προσάρτημα. 
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Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.  

(Άρθρο 29 § 2) Το προσάρτημα περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστον, τις επεξηγηματικές πληροφορίες και 

αναλύσεις των παραγράφων 3 έως 34 του άρθρου 29 του Ν.4308/2014, εκτός και εάν προβλέπεται 

απαλλαγή βάσει του ως άνω νόμου. 

Έχουν περιληφθεί οι προβλεπόμενες πληροφορίες και αναλύσεις. 

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων – Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της 

αρχής της εύλογης παρουσίασης 

(Άρθρο 29 § 6) Αιτιολογία παρέκκλισης από την εφαρμογή μιας διάταξης του παρόντος νόμου λόγω 

εκπλήρωσης της υποχρέωσης της § 2 του άρθρου 16 περί εύλογης παρουσίασης. Πλήρης παράθεση 

επιπτώσεων της παρέκκλισης στα περιουσιακά στοιχεία, στις υποχρεώσεις, στην καθαρή θέση και στα 

αποτελέσματα. 

Δεν έγινε  

(Άρθρο 29 § 7) Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο ή μια υποχρέωση σχετίζεται με περισσότερα από ένα 

κονδύλια του ισολογισμού, γνωστοποίηση της σχέσης του στοιχείου αυτού με τα σχετιζόμενα κονδύλια 

των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Δεν έγινε  

(Άρθρο 29 § 5) Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η εταιρεία  για τα 

επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. Σε περίπτωση αλλαγών λογιστικών 

πολιτικών, αλλαγών λογιστικών εκτιμήσεων ή διόρθωσης λαθών, γίνεται αναφορά στο γεγονός και 

γνωστοποιούνται οι σχετικές επιπτώσεις στα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

1) Τα ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης και μεταγενέστερα 

επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος κτήσεως.  

Ειδικότερα, στα πάγια περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων: 

α) Οι δαπάνες βελτίωσης παγίων. 

β) Οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης, μόνο όταν εμπίπτουν στον ορισμό του περιουσιακού στοιχείου. 

Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι σχετικές δαπάνες αναγνωρίζονται ως έξοδο, σύμφωνα με το άρθρο 25. 

γ) Οι δαπάνες ανάπτυξης, αναγνωρίζονται ως περιουσιακό στοιχείο όταν, και μόνον όταν, πληρούνται 

όλες οι προϋποθέσεις του άρθρου 18, του ν.4308/2014. 

2) Ιδιοπαραγόμενα πάγια στοιχεία  

Δεν έγιναν  

3) Ημιτελή ιδιοπαραγόμενα πάγια στοιχεία 

Δεν υπάρχουν  

4) Άυλα στοιχεία και υπεραξία  

Με την εξαίρεση των δαπανών ανάπτυξης της παρ. 1 του άρθρου 18, δεν αναγνωρίστηκαν εσωτερικώς 

δημιουργούμενα άυλα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης και της υπεραξίας. 

5) Αποσβέσεις παγίων  

Η αξία των παγίων περιουσιακών στοιχείων που έχουν περιορισμένη ωφέλιμη ζωή υποβλήθηκε σε 

απόσβεση. Η απόσβεση αρχίζει όταν το περιουσιακό στοιχείο είναι έτοιμο για τη χρήση για την οποία 

προορίζεται και υπολογίζεται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή του. Οι αποσβέσεις 



15 
 

διενεργήθηκαν με τη σταθερή μέθοδο, με συντελεστές της φορολογικής Νομοθεσίας τους οποίους η 

διοίκηση της οντότητας επέλεξε 

6) Η υπεραξία και τα άυλα περιουσιακά στοιχεία με απεριόριστη ζωή δεν υπάρχουν. Υπεραξία,  δαπάνες 

ανάπτυξης και  άυλα περιουσιακά στοιχεία με ωφέλιμη ζωή που δεν μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα 

δεν υπάρχουν. 

7) Απομείωση παγίων  

Τα ως άνω πάγια περιουσιακά στοιχεία που επιμετρούνται στο κόστος ή στο αποσβέσιμο κόστος 

υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους, όταν υπάρχουν σχετικές ενδείξεις. 

Ζημίες απομείωσης δεν προέκυψαν  

Δεν αναστράφηκαν ζημίες απομείωσης προηγούμενων περιόδων καθώς δεν υφίστανται απομειώσεις σε 

προηγούμενες χρήσεις. 

Δεν υπήρξε αναστροφή  απομείωσης υπεραξίας, καθώς δεν υφίσταται υπεραξία. 

8) Παύση αναγνώρισης παγίων  

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία τα οποία κατά τη διάρκεια της περιόδου διατέθηκαν ή δεν αναμένονται 

πλέον μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρήση ή τη διάθεσή τους έπαυσαν να αναγνωρίζονται στον 

ισολογισμό και το κέρδος ή ζημία που προέκυψε από την ανωτέρω παύση προσδιορίσθηκε ως η διαφορά 

μεταξύ του καθαρού προϊόντος της διάθεσης και της λογιστικής αξίας του στοιχείου και το οποίο 

περιλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων στο χρόνο που το στοιχείο έπαυσε να αναγνωρίζεται 

(εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από τον παρόντα νόμο). 

9) Χρηματοδοτική μίσθωση 

Πληροφορίες από πλευράς μισθωτή:   

Δεν υπήρξε   

Πληροφορίες από πλευράς εκμισθωτή: Δεν υπήρξαν περιουσιακά στοιχεία τα οποία εκμισθώθηκαν σε 

τρίτους με χρηματοδοτική μίσθωση.  

Πώληση περιουσιακών στοιχείων που στη συνέχεια επαναμισθώνονται με χρηματοδοτική μίσθωση  

Δεν υπήρξε.  

10) Λειτουργική μίσθωση 

Πληροφορίες από πλευράς εκμισθωτή: 

Δεν έγινε 

 11) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Εμφάνιση στον ισολογισμό: Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία παρουσιάζονται στον 

ισολογισμό ως μη κυκλοφορούντα ή ως κυκλοφορούντα, ανάλογα με τις προθέσεις της διοίκησης  και 

το συμβατικό ή εκτιμώμενο χρόνο διακανονισμού τους. 

12) Αποθέματα και υπηρεσίες  

Τα αποθέματα αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων 

περιλαμβάνει το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για να φθάσουν αυτά στην παρούσα θέση και 

κατάστασή τους.  

Επιμέτρηση μετά την αρχική αναγνώριση: Μετά την αρχική αναγνώριση, τα αποθέματα επιμετρώνται 

στην κατ’ είδος χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. 



16 
 

Το κόστος κτήσης του τελικού αποθέματος: και της παράγωγης σε εξέλιξη προσδιορίζεται με την μέθοδο 

του ιστορικού κόστους. 

Οι αγορές αναλώσιμων υλικών που δεν είναι σημαντικές για το μέγεθος της οντότητας 

αντιμετωπίσθηκαν ως έξοδα της περιόδου ή αντιμετωπίσθηκαν όπως τα υπόλοιπα αποθέματα. 

13) Προκαταβολές δαπανών και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Οι 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. 

14) Υποχρεώσεις 

14.1. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στο οφειλόμενο ποσό τους. Ποσά που 

αφορούν υπέρ ή υπό το άρτιο έκδοση, καθώς και το κόστος που σχετίζεται άμεσα με την ανάληψη των 

υποχρεώσεων δεν υπήρξαν.  

Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώνται στα 

οφειλόμενα ποσά. 

Τόκοι χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων: Οι προκύπτοντες τόκοι από τις χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις αναγνωρίζονται ως έξοδα στα αποτελέσματα,. 

 Παύση αναγνώρισης χρηματοοικονομικής υποχρέωσης: 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. 

14.2. Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις  

Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο 

ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. 

14.3. Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που 

αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. 

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

για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, αναγνωρίζονται και επιμετρώνται 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.  

Δεν έγινε πρόβλεψη για αποζημιώσεις προσωπικού επειδή η  εταιρία ακολουθεί πάγια την 

γνωμοδότηση 205/1988 της ολομελείας των Νομικών Συμβούλων Διοικήσεως σύμφωνα με την οποία , 

η εταιρία είναι υποχρεωμένη να σχηματίζει αποθεματικά για αποζημιώσεις του προσωπικού που 
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πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί μέσα στην επόμενη χρήση. 

14.4. Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή, είτε κατά το διακανονισμό των μη 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, αναγνωρίζονται ως 

κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν. 

15. Κρατικές επιχορηγήσεις 

15.1. Κρατικές επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων: Κρατικές επιχορηγήσεις περιουσιακών 

στοιχείων  

Δεν υπήρξαν. 

16. Αναβαλλόμενοι φόροι 

Μη αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογίας: Η εταιρεία  δεν αναγνωρίζει αναβαλλόμενο φόρο 

εισοδήματος στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις τους. 

17. Έσοδα και κέρδη 

Τα έσοδα αναγνωρίζονται εντός της περιόδου στην οποία καθίστανται δουλευμένα. 

Τα έσοδα από την κατασκευή Δημόσιων τεχνικών έργων αναγνωρίζονται όταν εγκρίνονται από την 

αρμόδια  Δημόσια υπηρεσία  οι σχετικοί λογαριασμοί μετά τις επιμετρήσεις  

Τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα 

πιθανή η εισροή τους στην οντότητα. 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών  αναγνωρίζονται με βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης (μέθοδος του 

ποσοστού ολοκλήρωσης) και εφόσον θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονομικού οφέλους της 

συναλλαγής 

18. Έξοδα 

Τα έξοδα περιλαμβάνουν:   

α) Τα έξοδα ίδρυσης.   

β) Το κόστος κτήσης των πωληθέντων αγαθών και υπηρεσιών. 

γ) Τις πάσης φύσεως δαπάνες μισθοδοσίας εργαζομένων, περιλαμβανομένων των προβλέψεων για 

μελλοντικές παροχές. 

δ) Τις επισκευές και συντηρήσεις.   

ε) Τις αποσβέσεις ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων.   

στ) Τις προβλέψεις για λοιπούς κινδύνους και έξοδα.   

ζ) Τους τόκους και τα συναφή έξοδα.   

η) Τα έξοδα και τις ζημίες που προκύπτουν από την επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. 

θ) Τις ζημίες που προκύπτουν από τη διαγραφή περιουσιακών στοιχείων.   

ι) Τις λοιπές προκύπτουσες ζημίες που παρουσιάζονται με το καθαρό ποσό τους.   

ια) Το τρέχοντα φόρο εισοδήματος της περιόδου.   

ιβ) Κάθε άλλο έξοδο που έχει προκύψει και δεν περιλαμβάνεται στις προηγούμενες κατηγορίες.   

Κάθε ως άνω δαπάνη αναγνωρίζεται και ταξινομείται στην κατάσταση αποτελεσμάτων με κατάλληλο 

τρόπο, εκτός εάν η δαπάνη αυτή καλύπτει τον ορισμό του περιουσιακού στοιχείου. 
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Όταν συμφωνίες για αγορά ή πώληση περιλαμβάνουν όρους για αναβολή της πληρωμής, είναι πιθανόν 

το σχετικό ποσό να ενσωματώνει τόκο. Το αντίστοιχο έσοδο ή κόστος επιμετρείται στο αποσβέσιμο 

κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου ή τη σταθερή μέθοδο, αντί της επιμέτρησης στο 

ονομαστικό ποσό, εάν το αποσβέσιμο κόστος εκτιμάται ότι έχει σημαντική επίπτωση στα ποσά των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Στην περίπτωση αυτή, το ποσό του προκύπτοντος τόκου 

αναγνωρίζεται κατάλληλα στα αποτελέσματα.   

19. Στοιχεία της καθαρής θέσης 

Τα στοιχεία της καθαρής θέσης περιλαμβάνουν:   

α) Το καταβληθέν από τους ιδιοκτήτες κεφάλαιο , συμπεριλαμβανομένου τυχόν:   

α.2) οποιασδήποτε εισφοράς των ιδιοκτητών εφόσον υπάρχει ανέκκλητη δέσμευση κεφαλαιοποίησής 

της και υποχρέωση της κάθε ενοποιούμενης οντότητας για έκδοση μετοχών ή άλλων συμμετοχικών 

τίτλων προς τους συνεισφέροντες εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία της εισφοράς.   

α3) Η παρακράτηση ποσού από την μείωση μετοχικού κεφαλαίου ύστερα από ανέκκλητη απόφαση των 

μετόχων να κεφαλαιοποιηθεί στο χρόνο που η  Διοίκηση  το κρίνει σκόπιμο  

β) Τα αποθεματικά που σχηματίζονται βάσει διατάξεων της φορολογικής ή άλλης νομοθεσίας ή του 

καταστατικού.   

γ) Τα αποτελέσματα εις νέον.   

Τα ως άνω κονδύλια της καθαρής θέσης 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.   

20. 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 εταιρείας  με την ισχύουσα συναλλαγματική 

ισοτιμία κατά τη συναλλαγή. 

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.   

Οι 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.   

21. Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και εκτιμήσεων και διόρθωση λαθών 

Οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών αναγνωρίζονται αναδρομικά με τη 

διόρθωση:   

α) Των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της καθαρής θέσης, για 

τη σωρευτική επίδραση της μεταβολής κατά την έναρξη και λήξη της συγκριτικής και της τρέχουσας 

περιόδου, και   

β) των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζημιών, όσον αφορά την επίδραση επί των λογιστικών μεγεθών 

της συγκριτικής περιόδου. 
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Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία διαπιστώνεται ότι 

προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι αλλαγές 

αυτές δεν αναγνωρίζονται αναδρομικά. 

Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους.  

 

Στην κλειόμενη χρήση δεν υπήρξαν μεταβολές και διορθώσεις: 

(Άρθρο 37 § 5) Η εταιρεία   έκανε χρήση των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 37. 

 Έγινε χρήση της δυνατότητας που παρέχει ο νόμος, έξοδα πολυετούς απόσβεσης που δεν πληρούν τα 

κριτήρια αναγνώρισης των Ε.Λ.Π αλλά αναγνωρίζονταν με το προηγούμενο λογιστικό πλαίσιο να 

εμφανίζονται στον ισολογισμό μετά την 31 Δεκεμβρίου 2015 και μέχρι την ολοσχερή απόσβεσή τους  

βάσει των κείμενων φορολογικών διατάξεων ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο διάθεσής τους. 

(Άρθρο 37 §7) Σύμφωνα με το άρθρο 37 §7 γνωστοποιείται η μέθοδος μετάβασης στο ν.4308/2014, 

καθώς και η επίπτωση σε κάθε ένα κονδύλι των χρηματοοικονομικών καταστάσεων: 

Η εταιρεία  επέλεξε την μη αναδρομική προσαρμογή των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. 

Δηλαδή ,τα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της συγκριτικής περιόδου 2014 

ανακατατάχτηκαν με την ένταξή τους στα κατά περίπτωση νέα κονδύλια των Ελληνικών Λογιστικών 

Προτύπων. 

 (Άρθρο 29 § 10) Σε περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία σύμφωνα με το άρθρο 24 του 

ν.4308/2014, παρατίθεται: 

α) Σαφής δήλωση ότι έχει γίνει χρήση της δυνατότητας επιμέτρησης στην εύλογη αξία καθώς και τα 

κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν επιμετρηθεί στην εύλογη αξία. 

β) Περιγραφή των σημαντικών υποθέσεων στις οποίες βασίζονται τα υποδείγματα και οι τεχνικές 

επιμέτρησης. 

γ) Ανά κονδύλι στοιχείων του ισολογισμού: η εύλογη αξία, οι μεταβολές της που έχουν αναγνωριστεί 

στα αποτελέσματα, καθώς και οι μεταβολές αυτής που έχουν αναγνωριστεί απευθείας στην καθαρή θέση 

(διαφορές εύλογης αξίας). 

δ) Πίνακας στον οποίο παρουσιάζεται η κίνηση των διαφορών εύλογης αξίας κατά τη διάρκεια της 

περιόδου, με ανάλυση σε μικτό ποσό και αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος, όταν αναγνωρίζεται 

αναβαλλόμενη φορολογία. 

ε) Για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, πληροφορίες για την έκταση και τη φύση 

τους, συμπεριλαμβανόμενων των όρων και των συνθηκών που μπορεί να επηρεάσουν το ποσό, το χρόνο 

και την πιθανότητα μελλοντικών χρηματορροών. 

στ) Για πάγια στοιχεία, η λογιστική αξία των παγίων αυτών που θα αναγνωρίζονταν στον ισολογισμό, 

εάν τα εν λόγω στοιχεία δεν είχαν επιμετρηθεί στην εύλογη αξία τους σύμφωνα με το άρθρο 24. 

Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της εταιρείας  δεν επιμετρήθηκαν μεταγενέστερα της 

αρχικής τους αναγνώρισης στην εύλογη αξία τους. 

(Άρθρο 29 § 11) Σε περίπτωση επιμέτρησης χρηματοπιστωτικών μέσων στην τιμή κτήσης: 

α) Για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων: 

α1) η εύλογη αξία των μέσων αυτών, εάν αυτή μπορεί να προσδιοριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 12 

του άρθρου 24 του παρόντος νόμου, και 

α2) πληροφορίες για την έκταση της χρήσης αυτών των μέσων και τη φύση τους. 
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β) Για τα μη κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία εμφανίζονται με ποσό που υπερβαίνει 

την εύλογη αξία τους: 

β1) η λογιστική αξία και η εύλογη αξία είτε των επιμέρους περιουσιακών στοιχείων, είτε των κατάλληλων 

ομάδων των επιμέρους αυτών στοιχείων, και 

β2) οι λόγοι για τη μη μείωση της λογιστικής αξίας, καθώς και η φύση των ενδείξεων που οδηγούν στην 

πεποίθηση για τη δυνατότητα ανάκτησης της λογιστικής αξίας. 

Δεν συντρέχει περίπτωση. 

3. Πάγιο Ενεργητικό 

(Άρθρο 29 § 8) Πίνακας μεταβολών ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων εμφαίνων: 

α) Το κόστος κτήσης ή το κόστος παραγωγής, ή την εύλογη αξία (του άρθρου 24) σε περίπτωση που έχει 

εφαρμοστεί επιμέτρηση στην εύλογη αξία, στην αρχή και στο τέλος της περιόδου για κάθε κονδύλι. 

β) Τις προσθήκες, τις μειώσεις και τις μεταφορές μεταξύ των κονδυλίων των παγίων κατά τη διάρκεια 

της περιόδου. 

γ) Τις αποσβέσεις και απομειώσεις αξίας που αφορούν την περίοδο. 

δ) Τις σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις στην αρχή και στο τέλος της περιόδου. 

ε) Τις λοιπές μεταβολές των σωρευμένων αποσβέσεων και απομειώσεων κατά την διάρκεια της 

περιόδου. 

στ) Το ποσό με το οποίο προσαυξήθηκε η αξία κτήσης πάγιων περιουσιακών στοιχείων λόγω 

κεφαλαιοποίησης τόκων στην περίοδο, σύμφωνα με την παράγραφο 2(δ) του άρθρου 18. 

ζ) Λοιπές μεταβολές. 

Παρατίθεται σχετικός πολύστηλος πίνακας  

 

 Γήπεδα Κτίρια  Μηχανημ. Μεταφορ. Έπιπλα Ασώματες  ΣΥΝΟΛΑ 

 οικόπεδα τεχν. Έργα κ.λ.π Μέσα Κ.λπ ακινητ/σεις   

Αξία κτήσεως         

31/12/2015 1.447.261,45 257.710,50 871.100,38 270.074,30 171.078,09 310.710,80 3.327.935,52 

Αγορές         

προσθήκες  0,00 0,00 0,00 38.024,12 10.889,22 0,00 48.913,34 

Πωλήσεις         

Μειώσεις  0,00 0,00 0,00 11.000,00 1.925,40 0,00 12.925,00 

Σύνολο         

αξίας κτήσεως 1.447.261,45 257.710,50 871.100,38 297.098,42 180.041,91 310.710,80 3.363.923,46 

31/12/2016        

Αποσβέσεις        
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μέχρι 0,00 52.249,71 788.142,96 218.313,44 166.603,06 306.481,54 1.531.790,71 

31/12/2015        

Αποσβέσεις         

χρήσεως 0,00 10.308,42 9.827,22 13.355,83 6.696,61 1.730,46 41.918,54 

Μειώσεις         

αποσβέσεων  0,00 0,00 0,00 11.000,00 1.925,40 0,00 12.925,40 

Σύνολο        

αποσβέσεων         

31/12/2016 0,00 62.558,13 797.970,18 220.669,27 171.374,27 308.212,00 1.560.783,85 

Αναπόσβεστη         

αξία 31/12/16 1.447.261,45 195.152,37 73.130,20 76.429,15 8.667,64 2.498,80 1803.139,61 

 

Σημειώνεται ότι η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων έγινε την 31.12.2012 βάσει των 

διατάξεων του Ν 2065/1992. 

 

(Άρθρο 29 § 26) Επωνυμία, έδρα και νομική μορφή κάθε άλλης οντότητας, στην οποία η οντότητα είναι 

απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος. 

 

Δεν συντρέχει περίπτωση  

 

(Άρθρο 29 § 27) Επωνυμία και έδρα της οντότητας η οποία καταρτίζει τις ενοποιημένες 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις του τελικού συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί η 

οντότητα ως θυγατρική, εάν συντρέχει περίπτωση. 

 

Δεν συντρέχει περίπτωση.  

 

(Άρθρο 29 § 28) Επωνυμία και έδρα της οντότητας η οποία καταρτίζει τις ενοποιημένες 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις μερικού συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί η οντότητα 

ως θυγατρική, και η οποία περιλαμβάνεται επίσης στο σύνολο των επιχειρήσεων του στοιχείου της 

παραγράφου 27. 

 

Δεν συντρέχει περίπτωση.  
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(Άρθρο 29 § 29) Τόπος στον οποίο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να προμηθευτεί τις ενοποιημένες 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις, που αναφέρονται στις παραγράφους 27 και 28, στην περίπτωση που 

είναι διαθέσιμες. Εάν δεν είναι διαθέσιμες οι καταστάσεις αυτές, γίνεται αναφορά του σχετικού 

γεγονότος. 

 

Δεν υφίστανται ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 27 

και 28. 

 

4. Μετοχικό κεφάλαιο 

 

(Άρθρο 29 § 12) Για την καθαρή θέση της εταιρείας: 

α) Το κεφάλαιο που έχει εγκριθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί. 

β) Ο αριθμός και την ονομαστική αξία των τίτλων καθαρής θέσης ή, όταν δεν υπάρχει ονομαστική, η 

λογιστική αξία κάθε κατηγορίας τίτλων. 

γ) Ο αριθμός και η ονομαστική αξία ή, όταν δεν υπάρχει ονομαστική αξία, η λογιστική αξία των τίτλων 

που αντιπροσωπεύουν το κεφάλαιο και εκδόθηκαν μέσα στη περίοδο, εντός των ορίων του εγκεκριμένου 

κεφαλαίου. 

δ) Η ύπαρξη πιστοποιητικών συμμετοχής, μετατρέψιμων τίτλων, δικαιωμάτων αγοράς τίτλων, 

δικαιωμάτων προαίρεσης ή παρόμοιων τίτλων ή δικαιωμάτων, με μνεία του αριθμού τους, της αξίας τους 

και των δικαιωμάτων που παρέχουν. 

ε) Ανάλυση κάθε αποθεματικού με σύντομη περιγραφή του σκοπού του και της κίνησης που παρουσίασε 

στην περίοδο, εφόσον η εν λόγω κίνηση δεν παρέχεται αναλυτικά στον Πίνακα Μεταβολών Καθαρής 

Θέσης. 

στ) Ο αριθμός και η ονομαστική αξία των κατεχόμενων ιδίων τίτλων καθαρής θέσης ή, όταν δεν υπάρχει 

ονομαστική, η λογιστική αξία κάθε κατηγορίας τίτλων. 

α) Δεν συντρέχει περίπτωση 

β) 

 Αριθμός τίτλων Αξία τίτλου Συνολικό κεφάλαιο 

 100.000 € 15,25 1.525.000,00 

 

γ) Δεν συντρέχει περίπτωση. 

δ) Δεν συντρέχει περίπτωση. 

ε) Υπάρχει ανάλυση στον Πίνακα Μεταβολών Καθαρής Θέσης. 

στ) Δεν συντρέχει περίπτωση. 

5. Προβλέψεις και υποχρεώσεις 

(Άρθρο 29 § 13) Συνολικό χρέος της εταιρείας  που καλύπτεται με εξασφαλίσεις που παρέχονται από 

την  οντότητα, με ένδειξη της φύσης και της μορφής της εξασφάλισης. 
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Υφίστανται προσημειώσεις σε ακίνητα της εταιρίας, συνολικού ποσού €  3.751.410  εξασφάλιση 

τραπεζικού δανεισμού που ανέρχεται κατά την 31.12.2016  σε € 385.154,18 και εγγυητικών επιστολών 

ποσού 2.937.534,46 ευρώ  

(Άρθρο 29 § 14) Υποχρεώσεις της εταιρείας  που καθίστανται απαιτητές μετά από πέντε έτη από την 

ημερομηνία του ισολογισμού. 

Δεν συντρέχει περίπτωση. 

(Άρθρο 29 § 16) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενα 

περιουσιακά στοιχεία ή ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό, με ένδειξη 

της φύσης και της μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί. Κάθε δέσμευση που 

αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή συνδεδεμένες ή συγγενείς 

οντότητες, γνωστοποιείται ξεχωριστά. 

Η εταιρεία έχει περαιώσει τις φορολογικές της υποθέσεις οριστικά μέχρι και τη χρήση 2009 και 

παραμένουν  ανέλεγκτες οι  χρήσεις  2010  , 2014 ,2015 και 2016  

Στην παρούσα φάση μια αξιόπιστη πρόβλεψη για διαφορές φορολογικού ελέγχου που τυχόν προκύψουν 

σε φορολογικό έλεγχο για τις παραπάνω ανέλεγκτες   χρήσεις του 2010 , 2014 , 2015 και 2016    είναι 

ασήμαντη  

Από τη χρήση 2011 μέχρι και την χρήση 2013  η εταιρία είχε  υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των 

Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 

2238/1994. Για τις χρήσεις αυτές 2011έως 2014 χορηγήθηκε Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με 

συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη. 

6. Αμοιβές προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοίκησης 

(Άρθρο 29 § 30) Ποσά που δόθηκαν μέσα στην περίοδο για αμοιβές σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών 

και εποπτικών συμβουλίων στα πλαίσια των καθηκόντων τους, καθώς και τις δεσμεύσεις που προέκυψαν 

ή αναλήφθηκαν για παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία σε αποχωρήσαντα μέλη των εν λόγω 

συμβουλίων, αθροιστικά κατά κατηγορία συμβουλίου. 

Δεν συντρέχει περίπτωση. 

(Άρθρο 29 § 25) Προκαταβολές και πιστώσεις που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών 

και εποπτικών συμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου, των όρων χορήγησης και των ποσών που 

επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς και δεσμεύσεις που 

αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται 

αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών. 

Δεν συντρέχει περίπτωση. 

7. Αποτελέσματα χρήσης 

(Άρθρο 29 § 24) Καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών με ανάλυση κατά κατηγορίες δραστηριότητας και 

κατά γεωγραφικές αγορές, εφόσον οι κατηγορίες και οι αγορές αυτές διαφέρουν ουσιωδώς μεταξύ τους 

από άποψη οργάνωσης των πωλήσεων και παροχής των υπηρεσιών (Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται 

όπως καθορίζεται στο άρθρο 25, παρ. 6 και 7, δηλαδή το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών 

περιλαμβάνει τα ποσά των εσόδων που πραγματοποιούνται από την πώληση προϊόντων ή την παροχή 

υπηρεσιών, μέσα στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας της εταιρείας από τα οποία έχουν αφαιρεθεί 

οι εκπτώσεις πωλήσεων και οι υπέρ του Δημοσίου και τρίτων εισπραττόμενοι φόροι). 

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας  ανήλθε σε ποσό € 5.430.300,12 αναλύεται ως ακολούθως: 
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Κύκλος 

Εργασιών 

Κατασκευή 

τεχνικών έργων  
Πωλήσεις Προϊόντων 

Πωλήσεις 

Λοιπών 

Αποθεμάτων 

Πωλήσεις 

Υπηρεσιών 
Σύνολο 

Εσωτερικού 5.430.300,12 - - - 5.430.300,12 

Εξωτερικού  - - -  

 

(Άρθρο 29 § 23) Πληροφορίες για τους απασχολούμενους στην οντότητα κατά τη διάρκεια της περιόδου: 

α) Ο μέσος όρος των απασχολούμενων. 

β) Ανάλυση του μέσου όρου των απασχολούμενων ανά κατηγορία. 

γ) Αν δεν αναφέρονται χωριστά στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων οι δαπάνες για παροχές σε 

εργαζόμενους της περιόδου, γνωστοποιούνται αναλυτικά τα συνολικά ποσά των εξής κατηγοριών αυτών 

των δαπανών: 

γ1) Μισθοί και ημερομίσθια. 

γ2) Κοινωνικές επιβαρύνσεις. 

γ3) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία. 

α) Μέσος όρος απασχολουμένων: 32 άτομα 

β) Ανάλυση μέσου όρου: 

Υπάλληλοι Εργάτες Τρίτοι Σύνολο 

18  14 - 32 

 

γ)  

Μισθοί Ημερομίσθια Κοινωνικές Επιβαρύνσεις Λοιπές παροχές Σύνολο 

317.068,53 185.730,64 198.482,99 49.958,17 751.240,33 

 

(Άρθρο 29 § 17) Το ποσό και τη φύση των επιμέρους στοιχείων των εσόδων ή των εξόδων που είναι 

ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας.  Ιδιαίτερα, στην περίπτωση που από τον παρόντα 

νόμο προβλέπεται συμψηφισμός εσόδων και εξόδων γνωστοποιούνται τα σχετικά κονδύλια και οι αξίες 

αυτών προ του συμψηφισμού. 

               

Στοιχείο εσόδου / εξόδου Ποσό  Φύση 

Κέρδη και ζημιές από εκποίηση 

μη κυκλοφορούντων 

περιουσιακών στοιχείων ( 

έσοδο) 

450,00 Αφορά κέρδη από εκποίηση παγίων στοιχείων. 

Λοιπά έσοδα και κέρδη   
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Λοιπά έξοδα και ζημιές 1.651,81 

α) Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις ευρώ 

310,41 β) αποζημιώσεις ευρώ 848,60 Διάφορα 

έκτακτα έξοδα 492,80 ευρώ   

   

        

(Άρθρο 29 § 18) Ποσό τόκων της περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και 

υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20. 

Δεν συντρέχει περίπτωση. 

8. Διακανονισμοί της εταιρείας  που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό 

(Άρθρο 29 § 15) Η φύση και ο επιχειρηματικός στόχος των διακανονισμών της εταιρείας  που δεν 

περιλαμβάνονται στον ισολογισμό, καθώς και τις χρηματοοικονομικές επιπτώσεις των διακανονισμών 

αυτών, εφόσον οι κίνδυνοι ή τα οφέλη των διακανονισμών αυτών είναι σημαντικά και εφόσον η 

δημοσιοποίηση των κινδύνων ή οφελών απαιτείται για τους σκοπούς της εκτίμησης της 

χρηματοοικονομικής θέσης της εταιρείας και του ομίλου. 

Δεν συντρέχει περίπτωση. 

9. Συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη 

(Άρθρο 29 § 31) Συναλλαγές που πραγματοποιεί η εταιρεία με τα συνδεδεμένα μέρη ( θυγατρικές), 

περιλαμβανομένου και του ποσού αυτών των συναλλαγών, τη φύση της σχέσης του συνδεδεμένου 

μέρους, καθώς και άλλα πληροφοριακά στοιχεία για τις συναλλαγές, τα οποία είναι απαραίτητα για την 

κατανόηση της  απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι πληροφορίες 

για τις επιμέρους συναλλαγές και τα υπόλοιπα μπορούν να συναθροίζονται ανάλογα με τη φύση τους, 

εκτός εάν απαιτούνται χωριστά πληροφοριακά στοιχεία για την κατανόηση των επιπτώσεων των 

συναλλαγών του συνδεδεμένου μέρους στην χρηματοοικονομική θέση της οντότητας. 

Δεν υπάρχουν  

10. Λοιπές πληροφορίες 

(Άρθρο 29 § 4) Εάν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της εταιρείας  ως 

συνεχιζόμενη δραστηριότητα, γνωστοποιείται η φύση αυτών των παραγόντων, καθώς και τα μέτρα που 

έχουν ληφθεί για την αντιμετώπισή τους. 

Δεν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη 

δραστηριότητα. 

(Άρθρο 29 § 19) Η προτεινόμενη διάθεση των κερδών της εταιρείας. 

1. Κέρδη χρήσεως  2016                          120.511,69  

    Φόρος εισοδήματος                               33.635,66 

    Υπόλοιπο κερδών                                  86.876,03                

2. Τακτικό αποθεματικό                              4.343,80 

     Υπόλοιπο κερδών χρήσεως σε νέο        82.532,23        

Σύνολο                                                      86.876,03                                                                    
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(Άρθρο 29 § 20) Το ποσό μερισμάτων που καταβλήθηκε στην περίοδο. 

Δεν συντρέχει περίπτωση. 

(Άρθρο 29 § 21) Λογιστικός χειρισμός των ζημιών, όταν συντρέχει περίπτωση. 

Δεν συντρέχει περίπτωση. 

(Άρθρο 29 § 22) Σε περίπτωση αναγνώρισης αναβαλλόμενων φόρων, τα υπόλοιπα ισολογισμού στην 

αρχή και στο τέλος της περιόδου, καθώς και η κίνησή τους κατά τη διάρκεια της περιόδου, με αναφορά 

των ποσών που επηρεάζουν τα αποτελέσματα της περιόδου και την καθαρή θέση. 

Δεν αναγνωρίζεται αναβαλλόμενη φορολογία. 

(Άρθρο 29 § 32) Οι συνολικές αμοιβές που χρεώθηκαν κατά την περίοδο από κάθε νόμιμο ελεγκτή ή 

ελεγκτικό γραφείο για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οι 

συνολικές αμοιβές που χρεώθηκαν από κάθε νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο για άλλες υπηρεσίες 

διασφάλισης, για υπηρεσίες φορολογικών συμβουλών και για όλες τις λοιπές μη ελεγκτικές υπηρεσίες, 

διακεκριμένα κατά κατηγορία. 

Στην κλειόμενη περίοδο χρεώθηκαν για την εταιρεία οι κάτωθι αμοιβές: 

Αμοιβή ελέγχου Αμοιβή λοιπών εργασιών 

διασφάλισης 

Αμοιβή υπηρεσιών φορολογικών 

συμβουλών 

Αμοιβή λοιπών μη 

ελεγκτικών υπηρεσιών 

3.600,00  - - 

 

(Άρθρο 29 § 33) Λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων και των συνδεόμενων με αυτά 

υποχρεώσεων, τα οποία η διοίκηση  έχει ήδη λάβει απόφαση να διαθέσει στο προσεχές διάστημα, 

εφόσον είναι σημαντικά. 

Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία και των συνδεόμενων με αυτά υποχρεώσεων, τα οποία η διοίκηση 

της εταιρείας  έχει ήδη λάβει απόφαση να διαθέσει στο προσεχές διάστημα, και οπωσδήποτε στους 

επόμενους 12 μήνες. 

11. Σημαντικά γεγονότα που έχουν επέλθει μετά την ημερομηνία σύνταξης   χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων 

(Άρθρο 29 § 9) Η φύση σημαντικών γεγονότων που προκύπτουν μετά το τέλος της περιόδου τα οποία 

δεν αντικατοπτρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων ή στον ισολογισμό της κλειόμενης περιόδου, και 

τις χρηματοοικονομικές επιπτώσεις τους. 

Δεν συντρέχει περίπτωση. 

 

Άμφισσα 30 Απριλίου 2017 

Το παρόν προσάρτημα αποτελείται από σελίδες 12 και εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

εταιρίας κατά την συνεδρίαση του της 30 Απρίλιου 2017  

 

     Ο πρόεδρος του Δ. Σ.                 Η Αντιπρόεδρος  του Δ. Σ.                             Ο Λογιστής   

 

 

        ΘΩΜΑΣ Δ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ          ΑΝΤΩΝΙΑ Θ ΓΕΩΡΓΑΚΗ           ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ  

 


