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ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ
ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «ΔΛΗΝ ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ»
Πξνο ηελ
Δηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ
ΓΗΑ ΣΑ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ ΣΖ ΥΡΖΖ 1/1/2016 - 31/12/2016
Κχξηνη κέηνρνη,
Έρνπκε ηελ ηηκή λα ππνβάιινπκε πξνο έγθξηζε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο
ΔΛΗΝ ΣΔΥΝΗΚΖ Α.Σ.Δ. γηα ηελ εηαηξηθή ηε ρξήζε 1.1.-31.12.2016, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο
31εο Γεθεκβξίνπ 2016, ηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ, ηελ θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, ηελ
θαηάζηαζε ηακηαθψλ ξνψλ θαη ηέινο ην πξνζάξηεκα ησλ πιεξνθνξηψλ θαη επεμεγήζεσλ ζχκθσλα κε ηα
Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.)
Ζ Έθζεζε απηή επηδηψθεη ζην λα παξάζρεη ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο εμέιημεο θαη ησλ επηδφζεσλ
ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δηαηξείαο θαη ηεο ζέζεο ηεο, θαζψο θαη ηελ πεξηγξαθή ησλ θπξηφηεξσλ θηλδχλσλ
θαη αβεβαηνηήησλ πνπ ε Δηαηξεία αληηκεησπίδεη. Ζ ελ ιφγσ Έθζεζε πεξηιακβάλεη επίζεο θαη εηδηθφηεξεο
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε κία ζεηξά απφ ζέκαηα πνπ νξίδνληαη ζην λφκν, φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ
πξνβιεπφκελε εμέιημε ηεο Δηαηξείαο, ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηήο ζηνλ ηνκέα ησλ εξεπλψλ θαη αλάπηπμεο, ηελ
χπαξμε ππνθαηαζηεκάησλ ηεο Δηαηξείαο θαζψο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηπρφλ ζεκαληηθά γεγνλφηα ηα νπνία
ζπλέβεζαλ απφ ηελ ιήμε ηεο ρξήζεο κέρξη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο Έθζεζεο.
1. Δπηρεηξεκαηηθό κνληέιν ηεο επηρείξεζεο θαη βαζηθέο αμίεο
Ζ ΔΛΗΝ ΣΔΥΝΗΚΖ Α.Σ.Δ. απνηειεί κηα ζχγρξνλε θαη δπλακηθή Σερληθή Δηαηξία, ε νπνία ηδξχζεθε ην
2000 σο 100% ζπγαηξηθή ηεο ΔΛΗΝΟΗΛ Α.Δ απφ ηελ νπνία άληιεζε ηελ έκπεηξε νκάδα, θαζψο θαη ηε
ζεκαληηθή ππνδνκή ζε εμνπιηζκφ θαη ηερλνγλσζία απαηηεηηθψλ έξγσλ.
Αξρηθά ππνζηήξημε ηε κεηξηθή εηαηξία ζηηο πνηθίιεο ηερληθέο ηεο αλάγθεο, εθηειψληαο θαη
ζπληεξψληαο έξγα εγθαηαζηάζεσλ πεηξειαηνεηδψλ θαη πξαηεξίσλ πγξψλ θαπζίκσλ.
Απφ ην 2002 έρεη πινπνηήζεη κηα κεγάιε δηεχξπλζε ηνπ πειαηνιφγηνπ ηεο κε λένπο πειάηεο - πέξαλ
ηνπ Οκίινπ ΔΛΗΝΟΗΛ - πξνζδίδνληαο ζηελ εηαηξία ζεκαληηθή εκπεηξία ζε κεγάιν θάζκα ηερληθψλ έξγσλ, κε
ηδηαίηεξε εηδίθεπζε ζηα θηηξηαθά έξγα, ζηα θηίξηα εκπνξηθήο ρξήζεο (θαηαζηήκαηα, απνζήθεο θ.α.), ζηα
βηνκεραληθά θηίξηα, θαζψο θαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ κειεηψλ θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο. Σν ηειεπηαίν
δηάζηεκα, πξνζαξκνδφκελε ζηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο, έρεη αλαπηχμεη ηδηαίηεξε δξαζηεξηφηεηα ζε έξγα
Σξαπεδψλ, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα έξγα αλαθαηλίζεσλ, oη νπνίεο απνηεινχλ ηελ πην δπλακηθή ηάζε ηεο
ζχγρξνλεο αγνξάο ηνπ ρψξνπ ησλ θαηαζθεπψλ, θαη ζρεηίδεηαη κε ηηο ηζρχνπζεο δπζκελείο νηθνλνκηθέο
ζπγθπξίεο. Δθκεηαιιεπφκελε ηελ ηερλνγλσζία ηεο θαη ηελ εκπεηξία ζε πνηνηηθά έξγα ηαρείαο απνπεξάησζεο,
αλέιαβε θαη θαηαζθεχαζε ζεηξά έξγσλ γηα ζεκαληηθέο Σξάπεδεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα.
Ζ ζηξαηεγηθή ηεο ΔΛΗΝ ΣΔΥΝΗΚΖ Α.Σ.Δ. γηα επηρεηξεκαηηθή καθξνβηφηεηα ζε έλα ηδηαίηεξα
απαηηεηηθφ πεξηβάιινλ, φπσο απηφ ησλ θαηαζθεπψλ, ζηεξίδεηαη ζηελ πνηφηεηα ησλ έξγσλ πνπ εθηειεί θαη
ηελ ηαπηφρξνλε πξνζήισζε ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ πειαηψλ ηεο. .
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2. Γνκή εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ηεο εηαηξείαο
Ζ εηαηξεία δηνηθείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ην νπνίν εθιέγεηαη θάζε πέληε ρξφληα απφ ηελ
Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ εηψλ κε δπλαηφηεηα επαλεθινγήο θαη απνηειείηαη απφ 3 έσο 9 κέιε.
Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ είλαη ην αλψηαην φξγαλν ηεο εηαηξείαο θαη ζπλέξρεηαη εηεζίσο
(Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε φπσο απαηηεί ε εκπνξηθή λνκνζεζία) γηα ηελ έγθξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ, εθινγή ειεγθηψλ θαη γηα ινηπά ζέκαηα.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην αζθεί ηε δηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο, δηαρεηξίδεηαη ηηο δηάθνξεο επηρεηξεκαηηθέο
ππνζέζεηο, θαη ηελ εθπξνζσπεί έλαληη θάζε ηξίηνπ. Δπίζεο, απνθαζίδεη γηα φια γεληθά ηα δεηήκαηα πνπ
αθνξνχλ ηελ Δηαηξία κέζα ζην πιαίζην ηνπ εηαηξηθνχ ηεο ζθνπνχ, κε εμαίξεζε εθείλα πνπ ζχκθσλα κε ην
λφκν ή ην θαηαζηαηηθφ αλήθνπλ ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο.
3. Δμέιημε ησλ εξγαζηώλ ηεο εηαηξείαο
Ο θχθινο ησλ εξγαζηψλ ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο 2016 αλήιζε ζε € 9.622.427,70 ζε ζρέζε κε € 3.987.971,48
ην 2015, ζεκεηψλνληαο αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 141 %.
Ο θχθινο εξγαζηψλ απηφο επεηεχρζε δηφηη θαηαθέξακε παξά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε λα ζπλερίζνπκε ηε
ζπλεξγαζία καο κε κεγάιεο θαη πγηείο επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, νη νπνίεο πιένλ είλαη ζηαζεξνί
πειάηεο καο. Δπίζεο εληζρχζακε ηε ζπλεξγαζία καο κε λεναπνθηεζέληεο πειάηεο. Σε θεηηλή ρξνληά
θαηαθέξακε λα μεπεξάζνπκε ηνπο ζηφρνπο καο θαη κπήθακε ζην κεηξψν θαηαζθεπαζηψλ γηα έξγα άλσ ησλ
5.000.000€.
Υξήζε 2016 Υξήζε 2015
Κχθινο Δξγαζηψλ

9.622.427,70 3.987.971,48

Μηθηά Κέξδε
Πνζνζηφ κηθηνχ θέξδνπο
Λεηηνπξγηθά έμνδα
Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα-έζνδα (Καζαξά)
Λνηπά έζνδα - έμνδα (θαζαξά)
Καζαξά Κέξδε πξν θόξσλ
Φφξνη
Κέξδε κεηά θόξσλ

790.654,98

607.230,34

8,22%

15,23%

-287.138,47

-247.222,59

-85.782,57

-54.320,14

-1.468,12

4.315,79

416.265,82

310.003,40

-123.865,14

-87.972,55

292.400,68

222.030,85

Μέζα ζηελ ρξήζε 2016, ε Διίλ Σερληθή νινθιήξσζε δεθαεπηά (17) λέα έξγα γηα ινγαξηαζκφ κεγάισλ
πειαηψλ.
Ζ εηαηξεία νινθιήξσζε γηα ινγαξηαζκφ ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο ζπλνιηθά 10 έξγα ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο
Διιάδαο( Αζπξφππξγνο, Ρφδνο, Καιακάηα, Υαιάλδξη, χξνο, Παγθξάηη, Λ. Αιεμάλδξαο, Υίνο, Μπηηιήλε).
Δλίζρπζε ηε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξεία Η &  θιαβελίηεο ΑΒΔΔ αλαιακβάλνληαο ηελ θαηαζθεπή
ππεξζχγρξνλνπ κεγάινπ θαηαζηήκαηνο ζην Πεξηζηέξη Αηηηθήο.
Αλέιαβε ηελ θαηαζθεπή θαη επέθηαζε βηνκεραληθνχ θηηξίνπ ζηελ Ρηηζψλα Βνησηίαο γηα ινγαξηαζκφ ηεο
εηαηξείαο ιηπαληηθψλ SLIDER ΑΒΔΔ.
Γηα ινγαξηαζκφ ηεο ΑΒ Βαζηιφπνπινο ΑΔΒΔ ε εηαηξεία νινθιήξσζε αλαθαίληζε - θαηαζθεπή λένπ
θαηαζηήκαηνο ΑΒ ζηε Νάνπζα.
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Οινθιήξσζε ηελ αλαθαίληζε ρψξσλ γξαθείσλ ηεο εηαηξείαο ΣΗΣΑΝ Α.Δ. ζηα θεληξηθά γξαθεία ηεο εηαηξείαο
ζηελ Ν. Υαιθεδψλα Αηηηθήο.
Ζ ζηαζεξή ζπλεξγαζία κε ηε LIDL Hellas ζπλερίζηεθε κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ εθζπγρξνληζκνχ θαη ηελ
επέθηαζε ζε ππάξρνλ θαηάζηεκα ζηελ Κνκνηελή. Σελ θαηαζθεπή λένπ θαηαζηήκαηνο ηχπνπ LOF (απνηειεί
ην λέν ζρεδηαζκφ ηεο εηαηξηθήο εηθφλαο ηεο LIDL) ζηε Μεζζήλε. Αλέιαβε ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ
επέθηαζε ησλ εκπνξηθψλ απνζεθψλ ηεο LIDL ζηα Σξίθαια. Έλα έξγν πνπ αλέβαζε ηελ ΔΛΗΝ ΣΔΥΝΗΚΖ
ζηελ θαηεγνξία ησλ κεγάισλ ηερληθψλ εηαηξεηψλ.
ηηο 31.12.2016 ην αλεθηέιεζην ππφινηπν ζπκβάζεσλ αλέξρνληαλ ζην πνζφ ησλ 5.000.000 € θαη αθνξά
θπξίσο ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ επέθηαζε ησλ εκπνξηθψλ απνζεθψλ ηεο LIDL ζηα Σξίθαια.
4. Οηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο
Ζ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξίαο θαηά ηελ 31/12/2016 θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή.
Σα κηθηά θέξδε ηεο εηαηξίαο αλήιζαλ ζε € 790.654,98 έλαληη ησλ € 607.230,34 ην 2015.
ε ιεηηνπξγηθφ επίπεδν (EBITDA) ε εηαηξία παξνπζίαζε θέξδε ηεο ηάμεσο ησλ € 503.449,27 ζε ζρέζε κε ηα
θέξδε χςνπο € 365.414,08 ην 2015.
Σν θαζαξφ πξν θφξσλ απνηέιεζκα ηεο εηαηξίαο γηα ηηο ρξήζεηο 2016 θαη 2015 αλήιζε ζε θέξδε €
416.265,82 θαη € 310.003,40 αληίζηνηρα, ελψ ην κεηά θφξσλ απνηέιεζκα ηεο εηαηξίαο γηα ηηο ρξήζεηο 2016
θαη 2015 αλήιζε ζε θέξδε € 292.400,68 θαη € 222.030,85 αληίζηνηρα.
Σελ 31.12.2016 ν ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο ηεο εηαηξίαο αλήιζε ζε € 2.085.517,86 ελψ ηελ 31.12.2015 αλήιζε
ζε € 777.037,23.
Σα δηαζέζηκα ηεο εηαηξίαο αλήιζαλ ηελ 31.12.2016 ζε € 136.231,56 έλαληη € 804.716,71 ην 2015.
Οη ηφθνη δαλείσλ θαη ηα ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα αλήιζαλ ην 2016 ζε € 85.782,57 έλαληη € 54.320,14
ην 2015.
Οη βαζηθνί ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο γηα ηηο ρξήζεηο 2016 θαη 2015 έρνπλ σο εμήο:
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Κπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ
χλνιν ελεξγεηηθνχ

31/12/2016
31/12/2015
4.847.459,68
99,76% 2.505.479,92
99,69%
4.859.311,39
2.513.359,78

Πάγην ελεξγεηηθφ
χλνιν ελεξγεηηθνχ

10.374,33
4.859.311,39

0,21%

5.568,54
2.513.359,78

0,22%

Οη παξαπάλσ δείθηεο δείρλνπλ ηελ αλαινγία θεθαιαίσλ πνπ έρεη δηαηεζεί ζε θπθινθνξνχλ θαη
πάγην ελεξγεηηθφ.
Ίδηα θεθάιαηα
χλνιν ππνρξεψζεσλ

904.909,62
3.954.401,77

22,88%

612.508,94
1.900.850,84

32,22%

Ο παξαπάλσ δείθηεο δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή απηάξθεηα ηεο Δηαηξείαο.
χλνιν ππνρξεψζεσλ
χλνιν παζεηηθνχ

3.954.401,77
4.859.311,39

81,38% 1.900.850,84
2.513.359,78

75,63%

Ίδηα θεθάιαηα
χλνιν παζεηηθνχ

904.909,62
4.859.311,39

18,62%

24,37%

612.508,94
2.513.359,78

Οη παξαπάλσ δείθηεο δείρλνπλ ηελ δαλεηαθή εμάξηεζε ηεο εηαηξείαο.
Ίδηα θεθάιαηα
Πάγην ελεξγεηηθφ

904.909,62 8722,58%
10.374,33

612.508,94 10999,45%
5.568,54

Ο δείθηεο απηφο δείρλεη ην βαζκφ ρξεκαηνδνηήζεσο ησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ηεο εηαηξείαο απφ ηα
Ίδηα Κεθάιαηα.
Κπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ
Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο

4.847.459,68
3.833.135,69

126,46% 2.505.479,92
1.900.301,85

131,85%

Ο δείθηεο απηφο δείρλεη ηελ δπλαηφηεηα ηεο Δηαηξείαο λα θαιχςεη ηηο βξαρππξφζεζκεο
ππνρξεψζεηο ηεο κε ζηνηρεία ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ.
Κεθάιαην θηλήζεσο
Κπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ

1.014.323,99
4.847.459,68

20,92%

605.178,07
2.505.479,92

24,15%

Ο αξηζκνδείθηεο απηφο απεηθνλίδεη ζε πνζνζηφ ην ηκήκα ηνπ Κπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ ην
νπνίν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην πιεφλαζκα ησλ δηαξθψλ θεθαιαίσλ (Ηδίσλ Κεθαιαίσλ θαη
Μαθξνπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ).

Αξηζκνδείθηεο απνδόζεσο θαη απνδνηηθόηεηαο
31/12/2016
Καζαξά απνηειέζκαηα ρξήζεσο πξν θφξσλ
416.265,82
χλνιν εζφδσλ
9.622.600,74

4,33%

31/12/2015

310.003,40
3.993.764,92

7,76%

Ο αξηζκνδείθηεο απηφο απεηθνλίδεη ηελ ζπλνιηθή απφδνζε ηεο εηαηξείαο ζε ζχγθξηζε κε ηα
ζπλνιηθά ηεο έζνδα.
Καζαξά απνηειέζκαηα ρξήζεσο πξν θφξσλ
Ίδηα θεθάιαηα

416.265,82
904.909,62

46,00%

310.003,40
612.508,94

50,61%

Ο αξηζκνδείθηεο απηφο απεηθνλίδεη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο.
Μηθηά απνηειέζκαηα
Πσιήζεηο απνζεκάησλ & ππεξεζηψλ

790.654,98
9.622.427,70

8,22%

607.230,34
3.987.971,48

15,23%

Ο αξηζκνδείθηεο απηφο απεηθνλίδεη ην πνζνζηηαίν κέγεζνο ηνπ κηθηνχ θέξδνπο επί ησλ πσιήζεσλ
ηεο εηαηξείαο.
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5. Πξνβιεπόκελε πνξεία ηεο εηαηξείαο
Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο ηελ εθζέηνπλ ζε δηάθνξνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο: πηζησηηθφ
θίλδπλν, θίλδπλν αγνξάο, θαη θίλδπλν ξεπζηφηεηαο. Ζ γεληθή πνιηηηθή δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ηεο Δηαηξείαο
εζηηάδεηαη ζηελ αβεβαηφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ θαη απνζθνπεί ζην λα ειαρηζηνπνηεί πηζαλέο
αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε, ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηακηαθή ξνή ηεο
Δηαηξείαο.
Ζ ΔΛΗΝ ΣΔΥΝΗΚΖ έρνληαο αλαπηχμεη έλα ηδηαίηεξα πνηνηηθφ πειαηνιφγην ζα ζπλερίζεη θαη ην 2017 λα
δηεθδηθεί έξγα γηα ινγαξηαζκφ κεγάισλ θαη αμηφπηζησλ πειαηψλ.
Δπηπιένλ γίλνληαη ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο γηα πεξηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο.
6. Αθνινπζνύκελεο βαζηθέο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο
Οη

αθνινπζνχκελεο

ινγηζηηθέο

πνιηηηθέο

πεξηγξάθνληαη

αλαιπηηθά

ζηελ

ζεκείσζε

3

ηνπ

πξνζαξηήκαηνο.
7. Καηερόκελεο από ηελ Δηαηξεία ίδηεο κεηνρέο
Ζ Δηαηξεία κέρξη ηελ 31.12.2016 δελ έρεη ζηελ θαηνρή ηεο ίδηεο κεηνρέο νχηε έρεη εγθξίλεη νηνδήπνηε
πξφγξακκα απνθηήζεσο ηδίσλ κεηνρψλ.
8. Καηερόκελα από ηελ Δηαηξεία ρξεόγξαθα
Ζ εηαηξεία δελ έρεη ζηελ θαηνρή ηεο ρξεφγξαθα.
9. Γηαζέζηκν ζπλάιιαγκα
Ζ εηαηξεία δελ έρεη ζηελ θαηνρή ηεο ζπλάιιαγκα.
10. Αθίλεηα ηεο εηαηξίαο
Ζ εηαηξεία δελ έρεη ζηελ θαηνρή ηεο αθίλεηα.
11. Τπνθαηαζηήκαηα εηαηξείαο
Ζ εηαηξεία δελ έρεη ππνθαηαζηήκαηα
12. Δξγαζηαθά ζέκαηα - πξνζσπηθό
Ζ Δηαηξεία θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θιεηνκέλεο ρξήζεσο απαζρφιεζε θαηά κέζν φξν ηξία (3) άηνκα σο
πξνζσπηθφ. Οη ζρέζεηο ηεο δηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο κε ην πξνζσπηθφ ηεο είλαη άξηζηεο, θαζψο θχξην κέιεκα
θαη θηινζνθία ηεο δηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο είλαη ε δηαηήξεζε θιίκαηνο εξγαζηαθήο εηξήλεο, ην νπνίν
ζπκβάιιεη ζηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο δπλακηθήο ηεο θαη βεβαίσο ε
παξνρή θηλήηξσλ εθ κέξνπο ηεο δηνηθήζεσο πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο, ψζηε θάζε κηζζσηφο ηεο Δηαηξείαο λα
έρεη ηελ δπλαηφηεηα λ’ αλαδείμεη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο θαη λ’ αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο επ’
σθειεία ηνπ εηαηξηθνχ ζπκθέξνληνο.
13. Πεξηβαιινληηθά ζέκαηα
Ζ Δηαηξεία αλαγλσξίδνληαο ηελ αλάγθε γηα ζπλερή βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο κε βάζε
ηηο αξρέο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη ζε ζπκκφξθσζε κε ηε λνκνζεζία θαη ηα δηεζλή πξφηππα, ζηνρεχεη ζε
κία ηζνξξνπεκέλε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζε αξκνλία κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Αθνινπζψληαο κία πνξεία
9
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βηψζηκεο αλάπηπμεο, αζθεί ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο κε ηξφπν πνπ λα εμαζθαιίδεη ηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο θαη ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ηνπ θνηλνχ. Ζ
πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή ηεο Δηαηξείαο απνηειεί ηε δήισζε δέζκεπζεο ηεο Δηαηξείαο γηα ηήξεζε ησλ αξρψλ
ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο.
14. Γξαζηεξηόηεηεο ηεο Δηαηξείαο ζηνλ ηνκέα εξεπλώλ θαη αλάπηπμεο
Ζ Δηαηξεία δελ δηαζέηεη ηδηαίηεξν ηκήκα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, πιελ φκσο κέζσ ησλ ζηειερψλ ηεο
παξαθνινπζεί δηαξθψο ηηο εμειίμεηο ζηνλ θιάδν, ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη θαη εμειίζζεη ηελ άζθεζε ηεο
δξαζηεξηφηεηάο ηεο, ψζηε λα παξακέλεη δηαξθψο αληαγσληζηηθή θαη λα δηαζθαιίδεη ηηο ζπλζήθεο γηα ηελ
πεξαηηέξσ αλάπηπμε θαη πξνψζεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο.
15. Πξνηεηλόκελε δηάζεζε θεξδώλ
ηελ θιεηφκελε ρξήζε 2016 δελ θαηαβιήζεθαλ κεξίζκαηα.
Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο εηαηξίαο ζα πξνηείλεη ζηελ ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ
φπσο ηα θαζαξά απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ δηαλεκεζνχλ σο εμήο:
31/12/2016

31/12/2015

Καζαξό απνηέιεζκα πεξηόδνπ

292.400,68

222.030,85

Πιένλ: απνηειέζκαηα πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ

304.508,94

94.478,09

ύνολο αποηελεζμάηυν ππορ διανομή

596.909,62

316.508,94

15.000,00

12.000,00

Υπόινηπν θεξδώλ εηο λέν

581.909,62

304.508,94

ύνολο

596.909,62

316.508,94

Γηάζεζε ζε:
Ταθηηθό απνζεκαηηθό

Ζ αλσηέξσ δηαλνκή ηειεί ππφ ηελ έγθξηζε ηεο ηαθηηθήο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ.
16. Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαη ινηπώλ θηλδύλσλ
Οη βαζηθνί ρξεκαηννηθνλνκηθνί θίλδπλνη θαη νη αληίζηνηρεο πξνβιέςεηο αληηκεηψπηζήο ηνπο απφ ηελ
Δηαηξεία ψζηε λα πεξηνξηζζνχλ ή/θαη απαιεηθζνχλ νη φπνηεο παξελέξγεηεο απφ ηνπο θηλδχλνπο απηνχο είλαη
νη παξαθάησ:
πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο
Ο ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο αμηνινγείηαη σο ηδηαίηεξα ρακειφο θαζψο ην ζχλνιν ησλ ζπλαιιαγψλ
ηεο εηαηξείαο δηελεξγείηαη ζε Δπξψ.
Πηζησηηθόο θίλδπλνο
Ζ εηαηξία δελ αληηκεησπίδεη ζεκαληηθνχο πηζησηηθνχο θηλδχλνπο. Δπεηδή ιφγσ ηεο θχζεο ησλ
εξγαζηψλ ηεο εηαηξίαο δελ είλαη εθηθηφ λα επηηεπρζεί κεγάιε δηαζπνξά ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ε εηαηξία
δίλεη ηδηαίηεξα κεγάιε ζεκαζία ζηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ πειαηψλ ηεο θαη ζπλαιιάζζεηαη κφλν κε
κέξε πνπ ηθαλνπνηνχλ πςειά θξηηήξηα.
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Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο
Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο δηαηεξείηαη ζε ρακειά επίπεδα, θαζψο ε Δηαηξεία δηαηεξεί επαξθή
δηαζέζηκα, ελψ κέζσ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ ηξαπεδψλ έρεη εμαζθαιίζεη ηα αλαγθαία φξηα ρξεκαηνδφηεζεο
γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ιεηηνπξγίαο θαη δξαζηεξηφηεηάο ηεο. Γεληθφηεξα, ε παξαθνινχζεζε ηνπ
θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο επηθεληξψλεηαη ζηε δηαρείξηζε ησλ ηακεηαθψλ εηζξνψλ θαη εθξνψλ ζε κφληκε βάζε,
ψζηε ε Δηαηξεία λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ηακεηαθέο ηεο ππνρξεψζεηο, γεγνλφο πνπ
κέρξη ζήκεξα πξαγκαηνπνηείηαη κε επηηπρία.
Κίλδπλνο ηακεηαθώλ ξνώλ ιόγσ κεηαβνιώλ ησλ επηηνθίσλ
Ζ εηαηξία εθηίζεηαη ζε θίλδπλν απφ ηηο κεηαβνιέο ησλ επηηνθίσλ βάζεο δαλεηζκνχ (EURIBOR) φζνλ
αθνξά ζηνλ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ. Ζ Γηνίθεζε παξαθνινπζεί ζε ζπλερή βάζε ηηο δηαθπκάλζεηο ησλ επηηνθίσλ
θαη αμηνινγεί ηελ αλάγθε ιήςεο ζρεηηθψλ ζέζεσλ γηα ηελ αληηζηάζκηζε ησλ θηλδχλσλ, φηαλ θξίλνληαη
ζεκαληηθνί.
17. πλέρηζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο (Going Concern)
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δειψλεη φηη ε Δηαηξία δηαζέηεη επάξθεηα πφξσλ, νη νπνίνη εμαζθαιίδνπλ ηε
ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο σο «δξψζα νηθνλνκηθή κνλάδα (Going Concern)» γηα ην πξνβιεπηφ κέιινλ.
18. εκαληηθά γεγνλόηα πνπ ζπλέβεζαλ από ηε ιήμε ηεο ρξήζεο κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο
ηεο παξνύζαο έθζεζεο
Απφ ηελ ιήμε ηεο θιεηφκελεο ρξήζεσο κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο Έθζεζεο απηήο δελ έρεη
ζπκβεί θαλέλα γεγνλφο, πνπ ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηελ νηθνλνκηθή ζέζε θαη ηελ πνξεία ηεο
εηαηξίαο.

Κεθηζηά, 26 Απξηιίνπ 2017
Γηα ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην

Η. Αιεγηδάθεο
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«Κελή ζειίδα»
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ΔΚΘΔΖ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΖ ΛΟΓΗΣΖ
Πξνο ηνπο Μεηόρνπο ηεο Δηαηξίαο «ΔΛΗΝ ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ»

Έθζεζε ειέγρνπ επί ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ
Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο «ΔΛΗΝ ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ
ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ», νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο
31εο Γεθεκβξίνπ 2016, ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη
ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ
ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο.
Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο
Ζ

δηνίθεζε

έρεη

ηελ

επζχλε

γηα

ηελ

θαηάξηηζε

θαη

εχινγε

παξνπζίαζε

απηψλ

ησλ

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο,
φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο
δηθιίδεο, πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε
απάηε είηε ζε ιάζνο.
Δπζύλε ηνπ Διεγθηή
Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε
βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ, πνχ
έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία (ΦΔΚ/Β΄/2848/23.10.2012). Σα πξφηππα απηά
απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη
δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη
ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα.
Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά
κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγφκελεο
δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ
νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε
ιάζνο. Καηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο
δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο
πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ
δηθιίδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ
ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ
απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ.
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Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε
ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο.

Γλώκε
Καηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε
νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξίαο «ΔΛΗΝ ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ» θαηά
ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2016, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ
έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά
έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.

Έθζεζε επί Άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Απαηηήζεσλ
Λακβάλνληαο ππφςε φηη ε δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 2 (κέξνο Β) ηνπ Ν.
4336/2015, ζεκεηψλνπκε φηη:
α) Καηά ηε γλψκε καο ε Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρεη θαηαξηηζζεί ζχκθσλα κε ηηο
ηζρχνπζεο λνκηθέο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 43α ηνπ Κσδ. Ν. 2190/1920 θαη ην πεξηερφκελν απηήο αληηζηνηρεί
κε ηηο ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31/12/2016.
β) Με βάζε ηε γλψζε πνπ απνθηήζακε θαηά ηνλ έιεγρφ καο, γηα ηελ Δηαηξεία «ΔΛΗΝ ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ
ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ» θαη ην πεξηβάιινλ ηεο, δελ έρνπκε εληνπίζεη νπζηψδεηο αλαθξίβεηεο ζηελ Έθζεζε
Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ.

Αζήλα, 26 Απξηιίνπ 2017

Ο Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο

πλεξγαδφκελνη Οξθσηνί Λνγηζηέο α.ε.ν.ε
Μέινο ηεο Crowe Horwath International
Φσθίσλνο Νέγξε 3, 112 57 Αζήλα
Αξ.Μ. ΟΔΛ 125

Ησάλλεο Θ. Φηιίππνπ
Αξ.Μ. ΟΔΛ 1720
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Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ θαη Λνηπώλ πλνιηθώλ Δζόδσλ
(Ποζά ζε εςπώ)
πλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο
Κχθινο εξγαζηψλ (πσιήζεηο)
Κφζηνο πσιήζεσλ
Μηθηά θέξδε
Άιια έζνδα
Έμνδα δηνηθήζεσο
Έμνδα δηαζέζεσο
Άιια έμνδα
Κέξδε/(δεκίεο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ
απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA)
Απνζβέζεηο
Κέξδε/(δεκίεο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ
απνηειεζκάησλ (EBIT)
Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο (θαζαξφ)
Κέξδε /(δεκίεο) πξν θόξσλ
Φφξνη
Κέξδε/(δεκίεο) κεηά από θόξνπο (Α)
Βαζηθά θαη απνκεησκέλα θέξδε αλά κεηνρή (€)
Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα/(έμνδα) κεηά από θόξνπο (Β)
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Α)+(Β)

Σεμ.
20
21

22
23
24

25
26

27

1/11/131/12/2016
31/12/2015
9.622.427,70 3.987.971,48
-8.831.772,72 -3.380.741,14
790.654,98
607.230,34
173,04
5.793,44
-164.847,70
-174.900,63
-122.290,77
-72.321,96
-1.641,16
-1.477,65
503.449,27

365.414,08

-1.400,88

-1.090,54

502.048,39

364.323,54

-85.782,57
416.265,82
-123.865,14
292.400,68

-54.320,14
310.003,40
-87.972,55
222.030,85

32,4890

24,6701

0,00
292.400,68

0,00
222.030,85

Οη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο
(Ποζά ζε εςπώ)
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Δλεξγεηηθό
Δλζψκαηα πάγηα
Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Λνηπά ζηνηρεία κε θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ
ύλνιν κε θπθινθνξνύλησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
Δκπνξηθέο απαηηήζεηο
Λνηπέο απαηηήζεηο
Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα
ύλνιν θπθινθνξνύλησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
ύλνιν ελεξγεηηθνύ

Σεμ
6
7
8
9

10
11
12

31/12/2016
10.374,28
0,05
41,00
1.436,38
11.851,71

31/12/2015
5.568,49
0,05
41,00
2.270,32
7.879,86

2.373.410,69 1.077.991,17
2.337.817,43
622.772,04
136.231,56
804.716,71
4.847.459,68 2.505.479,92
4.859.311,39 2.513.359,78

Ίδηα θεθάιαηα θαη ππνρξεώζεηο
Ίδηα θεθάιαηα
Μεηνρηθφ θεθάιαην
Λνηπά απνζεκαηηθά
Απνηειέζκαηα εηο λένλ
ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ

13
14

270.000,00
53.000,00
581.909,62
904.909,62

270.000,00
38.000,00
304.508,94
612.508,94

Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδφκελνπο
Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο
ύλνιν καθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ

15
16

0,00
121.266,08
121.266,08

0,00
548,99
548,99

Γάλεηα
Πξνκεζεπηέο
Τπνρξεψζεηο θφξνπ εηζνδήκαηνο
Λνηπέο ππνρξεψζεηο
ύλνιν βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ
ύλνιν ππνρξεώζεσλ
ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ππνρξεώζεσλ

17
18

Τπνρξεώζεηο

19

2.085.517,86
777.037,23
1.550.529,08
921.179,23
0,00
8.663,56
197.088,75
193.421,83
3.833.135,69 1.900.301,85
3.954.401,77 1.900.850,84
4.859.311,39 2.513.359,78

Οη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
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Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ
(Ποζά ζε εςπώ)

Μεηοσικό
Κεθάλαιο
ύνολο ιδίυν κεθαλαίυν 1/1/2015

270.000,00

Σσγκενηρωηικά ζσνολικά έζοδα
Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ
Κέξδε/(δεκίεο) κεηά απφ θφξνπο
ςγκενηπυηικά ζςνολικά έζοδα

Λοιπά
αποθεμαηικά

Αποηελέζμαηα ειρ
νέον

26.000,00

94.478,09

ύνολο ιδίυν
κεθαλαίυν
390.478,09

12.000,00

-12.000,00

0,00

-

-

222.030,85

222.030,85

-

12.000,00

210.030,85

222.030,85

ύνολο ιδίυν κεθαλαίυν 31/12/2015

270.000,00

38.000,00

304.508,94

612.508,94

ύνολο ιδίυν κεθαλαίυν 1/1/2016

270.000,00

38.000,00

304.508,94

612.508,94

Σσγκενηρωηικά ζσνολικά έζοδα
Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ

15.000,00

-15.000,00

0,00

Κέξδε/(δεκίεο) κεηά απφ θφξνπο

-

-

292.400,68

292.400,68

ςγκενηπυηικά ζςνολικά έζοδα

-

15.000,00

277.400,68

292.400,68

270.000,00

53.000,00

581.909,62

904.909,62

ύνολο ιδίυν κεθαλαίυν 31/12/2016

Οη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
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Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ
(Ποζά ζε εςπώ)

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Κέξδε / (Εεκίεο) πξν θφξσλ
Πλέον / μείον προζαρμογές για:
- Απνζβέζεηο
- Πξνβιέςεηο
- Απνηέιεζκα (έζνδα, έμνδα, θέξδε & δεκηέο) επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο
- Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα
Πλέον / μείον προζαρμογές για μεηαβολές λογ/ζμών κεθαλαίοσ κίνεζες
ή ποσ ζτεηίδονηαι με ηις λειηοσργικές δραζηεριόηεηες:
- Μείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ
- (Μείσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ)
Μείον:
- Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα
- Καηαβεβιεκέλνη θφξνη
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α)
Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Αγνξά ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
Σφθνη εηζπξαρζέληεο
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β)
Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ)
Καζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα
πεξηόδνπ (α)+(β)+(γ)
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα έλαξμεο πεξηφδνπ
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ

1/1/20161/1/201531/12/2016
31/12/2015
416.265,82
310.003,40
1.400,88
1.641,04
-271,26
86.053,90

1.090,54
-5.693,33
-223,49
67.504,41

-3.009.630,97
631.375,73

-65.222,08
120.810,12

-70.852,25
-11.811,61
-1.955.828,72

-64.378,01
-3.610,25
360.281,31

-6.206,74
271,33
-5.935,41

-445,23
280,40
-164,83

1.293.278,98
1.293.278,98

306.153,22
306.153,22

-668.485,15

666.269,70

804.716,71
136.231,56

138.447,01
804.716,71

Οη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
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ΖΜΔΗΩΔΗ ΔΠΗ ΣΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ
1

Γεληθέο πιεξνθνξίεο

Ζ αλψλπκε εηαηξία «ΔΛΗΝ ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», ζπζηήζεθε ηελ 20.12.2000 θαη
δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε κειέηε θαη θαηαζθεπή νηθηψλ, θαηαζηεκάησλ, θηηξίσλ, εξγνζηαζίσλ θαη γεληθά
ηερληθψλ έξγσλ, θαζψο θαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηερληθήο ππνζηήξημεο θαη ζπληήξεζεο.
Ζ εηαηξία είλαη ζπγαηξηθή ηεο ΔΛΗΝΟΗΛ ΑΔ, εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ.
Ζ εηαηξία αξρηθά θάιππηε απνθιεηζηηθά ηηο αλάγθεο ηεο ΔΛΗΝΟΗΛ (θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε πξαηεξίσλ
πγξψλ θαπζίκσλ, εγθαηαζηάζεσλ ηεο θιπ.), φκσο απφ ην 2003 δξαζηεξηνπνηήζεθε ζηελ αλάιεςε
ηερληθψλ έξγσλ γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ.
Μεηαμχ ησλ δχν εηαηξηψλ πθίζηαηαη ζχκβαζε γηα ηελ παξνρή εθ κέξνπο ηεο ΔΛΗΝΟΗΛ ινγηζηηθήο,
κεραλνγξαθηθήο, θαη θάζε άιιεο ππεξεζίαο κέζσ ησλ νξγαλσκέλσλ ηκεκάησλ ηεο.
Ζ έδξα ηεο βξίζθεηαη ζηα θεληξηθά γξαθεία ηεο κεηξηθήο ΔΛΗΝΟΗΛ ΑΔ, ζην Γήκν Κεθηζηάο επί ηεο νδνχ
Πεγψλ 33, Σ.Κ. 145 64.
ε

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηελ 26 Απξηιίνπ 2017.
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο είλαη αλαξηεκέλεο ζηελ ηζηνζειίδα www.elin-techniki.gr.
Αξηζκφο Γ.Δ.ΜΖ: 4082701000
Ζ δηάξθεηα ηεο εηαηξίαο έρεη νξηζηεί έσο ηελ 31/12/2090.
Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξίαο αλέξρεηαη ζηηο 270.000 επξψ, απνηεινχκελν απφ 9.000 νλνκαζηηθέο
κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 30 επξψ.
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εθθξάδνληαη ζε επξψ.
Ζ ζχλζεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ έρεη σο εμήο:
ΗΩΑΝΝΖ ΑΛΖΓΗΕΑΚΖ

ΠΡΟΔΓΡΟ

ΓΔΩΡΓΗΟ ΣΟΤΝΗΑ

ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ

ΜΑΡΗΟ ΜΗΚΑΗΣ

ΜΔΛΟ

Σα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ εθιέγνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ γηα πεξίνδν
πέληε εηψλ κε δπλαηφηεηα επαλεθινγήο θαη απνηεινχληαη απφ 3 έσο 9 κέιε. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην
εο

εθιέρζεθε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο 25 Ηνπλίνπ 2012 θαη ε ζεηεία ηνπ είλαη πέληε έηε.
2

Βάζε ζύληαμεο ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ

2.1

Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ

Γήισζε ζπκκόξθσζεο
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο (ζην εμήο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο) πνπ θαιχπηνπλ ηε ρξήζε
απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ έσο θαη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2016, έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηεο
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ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο (going concern) θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηα Γηεζλή Πξφηππα
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ
Πξνηχπσλ (IASB), θαζψο θαη ησλ δηεξκελεηψλ ηνπο, νη νπνίεο έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή
Δξκελείαο Πξνηχπσλ (I.F.R.I.C.) θαη έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε κέρξη ηελ
31.12.2016.
Ζ εηαηξία εθαξκφδεη φια ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα (ΓΛΠ), ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο
Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) θαη ηηο δηεξκελείεο ηνπο πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζηηο εξγαζίεο ηεο.
Βάζε επηκέηξεζεο
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο κε εμαίξεζε ηα
ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε άμηα.
Νόκηζκα παξνπζίαζεο
Οη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε επξψ.
Υξήζε εθηηκήζεσλ
Ζ ζχληαμε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ απαηηεί ηε ρξήζε εθηηκήζεσλ θαη ηελ
άζθεζε θξίζεο θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ ηεο Δηαηξίαο. Κξίζεηο, παξαδνρέο θαη
εθηηκήζεηο ηεο Γηνίθεζεο επεξεάδνπλ ην πνζφ ζην νπνίν απνηηκψληαη νξηζκέλα ζηνηρεία ηνπ
ελεξγεηηθνχ θαη ππνρξεψζεηο, ην πνζφ πνπ αλαγλσξίδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο γηα νξηζκέλα
έζνδα θαη έμνδα, θαζψο θαη ηηο παξνπζηαδφκελεο εθηηκήζεηο γηα ηηο ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο.
Οη παξαδνρέο θαη νη εθηηκήζεηο αμηνινγνχληαη ζε ζπλερή βάζε θαη ζχκθσλα κε ηελ ηζηνξηθή εκπεηξία θαη
άιινπο παξάγνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πξνζδνθηψλ γηα ηελ έθβαζε κειινληηθψλ γεγνλφησλ πνπ
ζεσξνχληαη ινγηθά θάησ απφ ηηο πθηζηάκελεο ζπλζήθεο. Οη εθηηκήζεηο θαη νη παξαδνρέο απηέο αθνξνχλ
ην κέιινλ θαη σο ζπλέπεηα, ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα είλαη πηζαλφ λα δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηνπο
ινγηζηηθνχο ππνινγηζκνχο.
Οη ηνκείο πνπ απαηηνχλ ηνλ κεγαιχηεξν βαζκφ θξίζεο θαζψο θαη νη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο νη εθηηκήζεηο
θαη νη παξαδνρέο έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζηε
ζεκείσζε 2.2.
Πεξίνδνο Αλαθνξάο
Ζ ζχληαμε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2016, έρεη γίλεη κε ηηο ίδηεο
ινγηζηηθέο αξρέο πνπ εθαξκφζηεθαλ ζηε ρξήζε 2015, εθηφο απφ ηελ πηνζέηεζε ησλ λέσλ πξνηχπσλ, ε
εθαξκνγή ησλ νπνίσλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηηο πεξηφδνπο κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2016, αλαθνξά ησλ
νπνίσλ γίλεηαη παξαθάησ.
2.2

εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο, παξαδνρέο θαη θξίζεηο ηεο δηνίθεζεο

Ζ πξνεηνηκαζία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ απαηηεί απφ ηε δηνίθεζε ηνλ
ζρεκαηηζκφ εθηηκήζεσλ, παξαδνρψλ θαη θξίζεσλ νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηα δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία ηνπ
ελεξγεηηθνχ θαη ηηο ππνρξεψζεηο, φπσο επίζεο ηελ γλσζηνπνίεζε ελδερφκελσλ απαηηήζεσλ θαη
ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηα δεκνζηεπκέλα
πνζά εζφδσλ θαη εμφδσλ θαηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο. Σα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα κπνξεί λα
20

ΔΛΗΝ ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ

δηαθέξνπλ απφ απηά ηα νπνία έρνπλ εθηηκεζεί. Οη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο επαλαμηνινγνχληαη ζπλερψο
θαη

βαζίδνληαη

ηφζν

ζηελ

εκπεηξία

ηνπ

παξειζφληνο

φζν

θαη

ζε

άιινπο

παξάγνληεο,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζδνθηψλ γηα κειινληηθά γεγνλφηα ηα νπνία ζεσξνχληαη ινγηθά κε
βάζε ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο. Οη εθηηκήζεηο θαη νη ππνζέζεηο πνπ ελέρνπλ νπζηαζηηθφ θίλδπλν λα
πξνθαιέζνπλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηα πνζά ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ εληφο ηεο επφκελεο
ρξήζεο παξαηίζεληαη παξαθάησ.
Πξόβιεςε γηα θόξν εηζνδήκαηνο
Ζ πξφβιεςε γηα θφξν εηζνδήκαηνο κε βάζε ην ΓΛΠ 12 ππνινγίδεηαη κε εθηίκεζε ησλ θφξσλ πνπ ζα
θαηαβιεζνχλ ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο θαη πεξηιακβάλεη ηνλ ηξέρνληα θφξν εηζνδήκαηνο γηα θάζε ρξήζε
θαη πξφβιεςε γηα ηνπο πξφζζεηνπο θφξνπο πνπ πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ ζε θνξνινγηθνχο ειέγρνπο. Ζ
εηαηξία αλαγλσξίδεη ππνρξεψζεηο γηα πξνβιεπφκελα θνξνινγηθά δεηήκαηα κε βάζε ππνινγηζκνχο γηα
ην θαηά πφζν ζα πξνθχςεη επηπξφζζεηε θνξνινγία. Όπνπ ην ηειηθφ θνξνινγηθφ απνηέιεζκα απηψλ
ησλ δεηεκάησλ δηαθέξεη απφ ην πνζφ πνπ έρεη αξρηθά αλαγλσξηζηεί νη δηαθνξέο επεξεάδνπλ ηελ
πξφβιεςε γηα θφξν εηζνδήκαηνο θαη γηα αλαβαιιφκελε θνξνινγία ζηελ πεξίνδν πνπ έγηλε ν
πξνζδηνξηζκφο.
Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο/ππνρξεώζεηο
Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο
πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο βάζεο θαη ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ

θαη

ππνρξεψζεσλ,

ρξεζηκνπνηψληαο

ηνπο

θνξνινγηθνχο

ζπληειεζηέο

πνπ

έρνπλ

ζεζκνζεηεζεί θαη αλακέλεηαη λα ηζρχνπλ ζηηο πεξηφδνπο πνπ νη δηαθνξέο απηέο αλακέλεηαη λα
απαιεηθζνχλ. Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη γηα φιεο ηηο εθπηπηφκελεο
πξνζσξηλέο δηαθνξέο θαη κεηαθεξφκελεο θνξνινγηθέο δεκίεο, ζην βαζκφ πνπ είλαη πηζαλφ φηη ζα
ππάξρεη δηαζέζηκν θνξνινγεηέν εηζφδεκα ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί έλαληη ησλ εθπηπηφκελσλ
πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ θαη ησλ κεηαθεξφκελσλ αρξεζηκνπνίεησλ θνξνινγηθψλ δεκηψλ. Ζ Δηαηξία
ιακβάλεη ππφςε ηελ χπαξμε κειινληηθνχ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο θαη αθνινπζεί κηα ζπλερή
ζπληεξεηηθή

ζηξαηεγηθή

θνξνινγηθνχ

ζρεδηαζκνχ

θαηά

ηελ

εθηίκεζε

ηεο

αλάθηεζεο

ησλ

αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ. Οη ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο
αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο, απαηηνχλ απφ ηε Γηνίθεζε λα θάλεη ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ην
ρξνληθφ πξνζδηνξηζκφ κειινληηθψλ γεγνλφησλ, φπσο ηεο πηζαλφηεηαο ηνπ αλακελφκελνπ κειινληηθνχ
θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο θαη ηηο δηαζέζηκεο δπλαηφηεηεο θνξνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ.
Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο επί θνξνινγηθώλ δεκηώλ
Αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε αλαγλσξίδεηαη γηα φιεο ηηο αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο δεκίεο
ζηνλ βαζκφ πνπ είλαη πηζαλφ φηη ζα ππάξμνπλ επαξθή θνξνινγηθά θέξδε πνπ ζα ζπκςεθηζηνχλ κε
απηέο ηηο θνξνινγηθέο δεκίεο. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ χςνπο ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο
πνπ κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί απαηηνχληαη ζεκαληηθέο θξίζεηο θαη εθηηκήζεηο ηεο Γηνίθεζεο ηεο εηαηξίαο,
νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηα κειινληηθά θνξνινγηθά θέξδε πνπ πξνθχπηνπλ απφ εγθεθξηκέλα
επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο κειινληηθέο θνξνινγηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ ζα
αθνινπζεζνχλ. Δπίζεο, ζε θάζε εκεξνκελία αλαθνξάο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, ε Δηαηξία
αμηνινγεί ηελ αλαγλψξηζε αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο (αμηνιφγεζε αλαθηεζηκφηεηαο).
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Αβέβαηε έθβαζε εθθξεκώλ επίδηθσλ ππνζέζεσλ
Ζ εηαηξία εμεηάδεη ηηο εθθξεκείο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο ζε θάζε εκεξνκελία θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ θαη πξνρσξεί ζε δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ γηα επίδηθεο ππνζέζεηο θαηά ηεο εηαηξίαο, βάζεη
ζηνηρείσλ απφ ηε Ννκηθή Τπεξεζία, ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηηο πξφζθαηεο εμειίμεηο ησλ ππνζέζεσλ
πνπ δηαρεηξίδεηαη.
Παξνρέο κεηά ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία
Οη ππνρξεψζεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία ππνινγίδνληαη ζηελ
πξνεμνθιεκέλε παξνχζα αμία ησλ κειινληηθψλ παξνρψλ απνδεκηψζεσλ πνπ ζα έρνπλ θαηαζηεί
δεδνπιεπκέλεο ζην ηέινο ηεο ρξήζεο. Οη ππνρξεψζεηο γηα ηηο παξνρέο απηέο ππνινγίδνληαη ζηε βάζε
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη αλαινγηζηηθψλ ππνζέζεσλ πνπ απαηηνχλ απφ ηε Γηνίθεζε λα θάλεη παξαδνρέο
ζρεηηθά κε ην επηηφθην πξνεμφθιεζεο, ηα πνζνζηά απμήζεσλ ησλ κηζζψλ, ηα πνζνζηά ζλεζηκφηεηαο
θαη αληθαλφηεηαο, ηηο ειηθίεο ζπληαμηνδφηεζεο θαη ινηπνχο παξάγνληεο. Οη κεηαβνιέο ζε απηέο ηηο
βαζηθέο παξαδνρέο κπνξεί λα έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ ππνρξέσζε θαη ζηα ζρεηηθά έμνδα θάζε
πεξηφδνπ. Σν θαζαξφ θφζηνο ηεο πεξηφδνπ απνηειείηαη απφ ηελ παξνχζα αμία ησλ παξνρψλ πνπ
θαηέζηεζαλ δνπιεπκέλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο, ηνλ εθηνθηζκφ ηεο κειινληηθήο ππνρξέσζεο, ην
θαηνρπξσκέλν θφζηνο πξνυπεξεζίαο θαη αλαινγηζηηθά θέξδε ή δεκηέο. Λφγσ ηνπ καθξνπξφζεζκνπ
ραξαθηήξα ησλ ελ ιφγσ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, απηέο νη ππνζέζεηο ππφθεηληαη ζε
ζεκαληηθφ βαζκφ αβεβαηφηεηαο.
Ωθέιηκε δσή απνζβέζηκσλ ζηνηρείσλ
Ζ δηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο εμεηάδεη ηηο σθέιηκεο δσέο ησλ απνζβέζηκσλ ζηνηρείσλ ζε θάζε ρξήζε. Σελ 31

ε

Γεθεκβξίνπ 2016 ε δηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο εθηηκά φηη νη σθέιηκεο δσέο αληηπξνζσπεχνπλ ηελ
αλακελφκελε ρξεζηκφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ. Μεηαβνιέο ζηηο θξίζεηο ή ζηηο δηεξκελείεο
είλαη πηζαλφ λα νδεγήζνπλ ζε κία αχμεζε ή κία κείσζε ησλ ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξίαο
ζην κέιινλ.
Απνκείσζε ελζσκάησλ παγίσλ
Ο πξνζδηνξηζκφο απνκείσζεο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ απαηηεί ηε δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ πνπ αθνξνχλ,
αιιά δελ πεξηνξίδνληαη ζε απηέο, ζηελ αηηία, ζην ρξφλν θαη ζην πνζφ ηεο απνκείσζεο. Ζ απνκείσζε
βαζίδεηαη ζε έλα κεγάιν αξηζκφ παξαγφλησλ, φπσο ζηηο αιιαγέο ησλ ηξερνπζψλ ζπλζεθψλ
αληαγσληζκνχ, ζηηο πξνζδνθίεο αλάπηπμεο ηεο αγνξάο, ζηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο θεθαιαίνπ, ζηηο
κεηαβνιέο ζηελ κειινληηθή δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο, ζηελ ηερλνινγηθή απαμίσζε, ζηε δηαθνπή
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ζην ηξέρνλ θφζηνο αληηθαηάζηαζεο, ζηα θαηαβιεζέληα πνζά γηα ζπγθξίζηκεο
ζπλαιιαγέο θαη ζε άιιεο κεηαβνιέο ζπλζεθψλ πνπ ππνδεηθλχνπλ φηη ππάξρεη απνκείσζε. Σν
αλαθηήζηκν πνζφ ζπλήζσο πξνζδηνξίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ησλ πξνεμνθιεκέλσλ
ηακεηαθψλ ξνψλ. Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ ελδείμεσλ απνκείσζεο, φπσο θαη ε εθηίκεζε ησλ κειινληηθψλ
ηακεηαθψλ ξνψλ θαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ εχινγσλ αμηψλ ησλ παγίσλ (ή νκάδσλ παγίσλ) απαηηνχλ
απφ ηε δηνίθεζε λα θάλεη ζεκαληηθέο εθηηκήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ
ελδείμεσλ απνκείσζεο, ηηο αλακελφκελεο ηακεηαθέο ξνέο, ηα επηηφθηα πξνεμφθιεζεο πνπ πξέπεη λα
εθαξκνζηνχλ, ηηο σθέιηκεο δσέο θαη ηηο ππνιεηκκαηηθέο αμίεο ησλ παγίσλ.

22

ΔΛΗΝ ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ

Πξνβιέςεηο Δπηζθαιώλ Απαηηήζεσλ
Απεηθνλίδνληαη κε ηα πνζά ηα νπνία είλαη πηζαλφλ λα αλαθηεζνχλ. Μφιηο γίλεη γλσζηφ φηη έλαο
ζπγθεθξηκέλνο ινγαξηαζκφο ππφθεηηαη ζε θίλδπλν κεγαιχηεξν ηνπ ζπλήζνπο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ (π.ρ.
ρακειή πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ πειάηε, δηαθσλία ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε ηεο απαίηεζεο ή ην πνζφ
απηήο θ.ιπ.), ηφηε ν ινγαξηαζκφο αλαιχεηαη θαη θαηαγξάθεηαη εάλ νη ζπλζήθεο ππνδειψλνπλ φηη ε
απαίηεζε είλαη αλείζπξαθηε. Ζ Γηνίθεζε ηεο εηαηξίαο πξνβαίλεη ζε πεξηνδηθή επαλεθηίκεζε ηεο
επάξθεηαο ηεο πξφβιεςεο ζρεηηθά κε ηηο επηζθαιείο απαηηήζεηο ζε ζπλάξηεζε ηεο πηζησηηθήο ηεο
πνιηηηθήο θαη ιακβάλνληαο ππφςε ζηνηρεία ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο ηεο εηαηξίαο, ηα νπνία πξνθχπηνπλ
βάζεη επεμεξγαζίαο ηζηνξηθψλ δεδνκέλσλ θαη πξφζθαησλ εμειίμεσλ ησλ ππνζέζεσλ πνπ δηαρεηξίδεηαη.
Πξνβιέςεηο Απαμησκέλσλ Απνζεκάησλ
Απεηθνλίδνληαη ζηελ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία ηνπο. Μφιηο γίλεη γλσζηφ φηη ε ξεπζηνπνηήζηκε αμία
ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο, είδνπο ή πνζφηεηαο απνζέκαηνο είλαη κηθξφηεξε απφ ην θφζηνο θηήζεο ηφηε
εγγξάθεηαη δεκηά απνκείσζεο.
Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο
Ζ Δηαηξία εκπιέθεηαη ζε δηάθνξεο αληηδηθίεο θαη λνκηθέο ππνζέζεηο. Ζ Δηαηξία επαλεμεηάδεη ηελ
θαηάζηαζε θάζε ζεκαληηθήο ππφζεζεο ζε πεξηνδηθή βάζε θαη αμηνινγεί ηνλ πηζαλφ θίλδπλν, βαζηδφκελε
ελ κέξεη ζηελ άπνςε ησλ λνκηθψλ ππεξεζηψλ. Δάλ ε ελδερφκελε δεκία απφ νπνηεζδήπνηε αληηδηθίεο θαη
λνκηθέο ππνζέζεηο ζεσξείηαη πηζαλή θαη ην πνζφ κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα, ε Δηαηξία αλαγλσξίδεη
κηα ππνρξέσζε γηα ηελ εθηηκψκελε δεκία. Σφζν γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πηζαλφηεηαο φζν θαη γηα ηνλ
θαζνξηζκφ ηνπ αλ ν θίλδπλνο κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα, απαηηείηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ε θξίζε ηεο
Γηνίθεζεο. Όηαλ πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο θαζίζηαληαη δηαζέζηκεο, ε Δηαηξία επαλεμεηάδεη ηελ πηζαλή
ππνρξέσζε ζρεηηθά κε εθθξεκείο αληηδηθίεο θαη λνκηθέο ππνζέζεηο θαη πηζαλφλ λα αλαζεσξεζνχλ νη
εθηηκήζεηο γηα ηελ πηζαλφηεηα ελφο δπζκελνχο απνηειέζκαηνο θαη ε ζρεηηθή εθηίκεζε ηεο πηζαλήο
δεκίαο. Σέηνηεο αλαζεσξήζεηο ζηηο εθηηκήζεηο ηεο πηζαλήο ππνρξέσζεο κπνξεί λα έρνπλ ζεκαληηθή
επίδξαζε ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε θαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξίαο.
Απνκείσζε ζπκκεηνρώλ
Ζ Δηαηξία αμηνινγεί αλ ππάξρεη απνκείσζε ησλ ζπκκεηνρψλ ηνπιάρηζηνλ ζε εηήζηα βάζε. Γηα ην ιφγν
απηφ απαηηείηαη λα εθηηκεζεί ε αμία ρξήζεο θάζε κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ. Ζ εθηίκεζε ηεο
αμίαο ρξήζεο απαηηεί ε Δηαηξία λα εθηηκήζεη ηηο κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο ηεο κνλάδαο δεκηνπξγίαο
ηακεηαθψλ ξνψλ θαη λα επηιέμεη ην θαηάιιειν επηηφθην πξνεμφθιεζεο, κε βάζε ην νπνίν ζα θαζνξηζηεί
ε παξνχζα αμία ησλ αλσηέξσ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ.
2.3

Νέα πξόηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηύπσλ θαη δηεξκελείεο

Τηνζέηεζε Νέσλ θαη Αλαζεσξεκέλσλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ
Νέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί θαη είλαη ππνρξεσηηθήο
εθαξκνγήο γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2016 ή κεηαγελέζηεξα.
Ζ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ λέσλ πξνηχπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηεξκελεηψλ
παξαηίζεηαη παξαθάησ.
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Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά γηα ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ρξήζε 2016
Δηήζηεο Βειηηώζεηο ζηα ΓΠΥΑ, Κύθινο 2012-2014
Οη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Κχθινπ 2012-2014, εθδφζεθαλ απφ ην πκβνχιην ζηηο 25 επηεκβξίνπ 2014,
έρνπλ εθαξκνγή ζε πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016 θαη πηνζεηήζεθαλ
απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζηηο 15 Γεθεκβξίνπ 2015 κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 2343/2015.

Οη

θαησηέξσ ηξνπνπνηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 5 θαη 7 θαη
ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα 19 θαη 34 δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά.
ΓΠΥΑ 5 «Με Κπθινθνξνύληα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία Καηερόκελα πξνο Πώιεζε θαη
Γηαθνπείζεο Γξαζηεξηόηεηεο»
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ε αιιαγή απφ κία κέζνδν δηάζεζεο ζε κηα άιιε (πρ πψιεζε ή
δηαλνκή ζηνπο ηδηνθηήηεο) δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη ζαλ έλα λέν ζρέδην πψιεζεο αιιά κία
ζπλέρηζε ηνπ αξρηθνχ ζρεδίνπ. πλεπψο, δελ ππάξρεη δηαθνπή ηεο εθαξκνγήο ησλ απαηηήζεσλ
ηνπ ΓΠΥΑ 5. Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη επίζεο φηη ε αιιαγή ηεο κεζφδνπ δηάζεζεο δελ αιιάδεη
ηελ εκεξνκελία ηαμηλφκεζήο.
ΓΠΥΑ 7 «Υξεκαηνπηζησηηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο»
Δμππεξέηεζε ζπκβάζεσλ κεηά ηελ κεηαβίβαζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.
Δάλ κία επηρείξεζε κεηαβηβάδεη έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ππφ φξνπο πνπ
επηηξέπνπλ ζηνλ κεηαβηβάδνληα λα απναλαγλσξίζεη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, ην Γ.Π.Υ.Α. 7
απαηηεί λα γλσζηνπνηνχληαη φιεο νη κνξθέο ζπλερηδφκελεο αλάκεημεο πνπ κπνξεί λα έρεη ε
κεηαβηβάδνπζα επί ησλ κεηαβηβαζζέλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Σν Γ.Π.Υ.Α. 7 παξέρεη
νδεγίεο ζρεηηθά κε ην ηη ελλνεί κε ηνλ φξν «ζπλερηδφκελε αλάκεημε». Ζ ηξνπνπνίεζε πξφζζεζε
ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζεη ηηο δηνηθήζεηο λα πξνζδηνξίζνπλ εάλ νη φξνη
κηαο ζχκβαζεο γηα εμππεξέηεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηα νπνία έρνπλ
κεηαβηβαζηεί ζπληζηά «ζπλερηδφκελε αλάκεημε». Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη ην δηθαίσκα (αιιά φρη
ηελ ππνρξέσζε) αλαδξνκηθήο εθαξκνγήο.
Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
Ζ ηξνπνπνίεζε απνζαθελίδεη φηη ε επηπξφζζεηε γλσζηνπνίεζε πνπ απαηηείηαη απφ ην Γ.Π.Υ.Α.
7

«Γλσζηνπνίεζε

-

πκςεθηζκφο

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ

πεξηνπζηαθψλ

ζηνηρείσλ

θαη

ππνρξεψζεσλ» δελ απαηηείηαη ζπγθεθξηκέλα γηα φιεο ηηο ελδηάκεζεο πεξηφδνπο, εθηφο αλ
απαηηείηαη απφ ην Γ.Λ.Π. 34. Ζ ηξνπνπνίεζε έρεη αλαδξνκηθή ηζρχ.
ΓΛΠ 19 «Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο-Δηζθνξέο από εξγαδόκελνπο»
Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε
Φεβξνπαξίνπ 2015. Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ε αμηνιφγεζε ηεο χπαξμεο ελεξγνχ αγνξάο
πςειήο πνηφηεηαο εηαηξηθψλ νκνιφγσλ αμηνινγείηαη κε βάζε ην λφκηζκα ζην νπνίν εθθξάδεηαη ε
ππνρξέσζε θαη φρη κε βάζε ηε ρψξα πνπ ππάξρεη ε ππνρξέσζε. Όηαλ δελ ππάξρεη ελεξγφο
αγνξά πςειήο πνηφηεηαο εηαηξηθψλ νκνιφγσλ ζε απηφ ην λφκηζκα, ρξεζηκνπνηνχληαη ηα
επηηφθηα ησλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ.
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ΓΛΠ 34 «Δλδηάκεζε Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλαθνξά»
Ζ

ηξνπνπνίεζε

δηεπθξηλίδεη

φηη

απαηηήζεηο

γλσζηνπνηήζεσλ

ησλ

ελδηάκεζσλ

νηθνλνκηθψλ

θαηαζηάζεσλ, πξέπεη λα βξίζθνληαη είηε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είηε λα ελζσκαηψλνληαη κε
παξαπνκπέο

κεηαμχ

ησλ

ελδηάκεζσλ

νηθνλνκηθψλ

θαηαζηάζεσλ

θαη

ηνπ

ζεκείνπ

φπνπ

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε ελδηάκεζε νηθνλνκηθή έθζεζε (π.ρ. ζηε έθζεζε Γηαρείξηζεο). Γηεπθξηλίδεηαη
επίζεο φηη νη άιιεο πιεξνθνξίεο, εληφο ηεο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθήο έθζεζεο πξέπεη λα είλαη ζηε
δηάζεζε ησλ ρξεζηψλ κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη ηελ ίδηα ζηηγκή φπσο θαη νη ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο. Δάλ νη ρξήζηεο δελ έρνπλ πξφζβαζε ζηηο ινηπέο πιεξνθνξίεο κε απηφλ ηνλ ηξφπν, ηφηε ε
ελδηάκεζε νηθνλνκηθή έθζεζε είλαη ειιηπήο.
ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 12 θαη ΓΛΠ 28 (Σξνπνπνηήζεηο) –Δηαηξείεο Δπελδύζεσλ: Δθαξκνγή ησλ
εμαηξέζεσλ ελνπνίεζεο
ηηο 18 Γεθεκβξίνπ 2014 ην πκβνχιην εμέδσζε ηξνπνπνηήζεηο ζηα ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 12 θαη ΓΛΠ 28 γηα
ζέκαηα πνπ έρνπλ πξνθχςεη ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ησλ εμαηξέζεσλ ελνπνίεζεο γηα ηηο Δηαηξείεο
Δπελδχζεσλ. Οη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά
ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2016, κε ηελ λσξίηεξε εθαξκνγή λα επηηξέπεηαη, θαη δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε.
ΓΛΠ

1 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνπζίαζε

ησλ

Οηθνλνκηθώλ

Καηαζηάζεσλ» -Πξσηνβνπιία

Γλσζηνπνίεζεο
Οη ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 1 πνπ εμέδσζε ην πκβνχιην ζηηο 18 Γεθεκβξίνπ 2014, απνζαθελίδνπλ φηη
ε ζεκαληηθφηεηα εθαξκφδεηαη γηα ην ζχλνιν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη φηη ε ζπκπεξίιεςε ζε
απηέο αζήκαλησλ πιεξνθνξηψλ

κπνξεί λα εκπνδίζεη ηελ ρξεζηκφηεηα ησλ γλσζηνπνηήζεσλ.

Δπηπιένλ, νη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ φηη νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ
επαγγεικαηηθή ηνπο θξίζε, θαζνξίδνληαο ην πνπ θαη κε πνηα ζεηξά παξνπζηάδνληαη νη πιεξνθνξίεο ζηηο
γλσζηνπνηήζεηο επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Δπίζεο δηεπθξηλίδνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηα
ππνζχλνια θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ
απφ ηηο επελδχζεηο πνπ ινγηζηηθνπνηνχληαη κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο

Ζ ηξνπνπνίεζε

εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016 θαη
πηνζεηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζηηο 18 Γεθεκβξίνπ 2015.
ΓΛΠ 16 θαη ΓΛΠ 38 (Σξνπνπνηήζεηο)- Γηεπθξηλήζεηο γηα ηηο επηηξεπηέο κεζόδνπο απόζβεζεο
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ε ρξήζε κεζφδσλ απφζβεζεο βαζηζκέλσλ ζηα έζνδα δελ είλαη
θαηάιιειεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ απνζβέζεσλ ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαζψο ηα έζνδα δελ
ζεσξνχληαη

θαηάιιειε

βάζε

επηκέηξεζεο

ηεο

αλάισζεο

ησλ

νηθνλνκηθψλ

σθειεηψλ

πνπ

ελζσκαηψλνληαη ζε έλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Ζ αλσηέξσ ζέζε δελ ηζρχεη φηαλ ην άπιν
πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν εθθξάδεηαη σο κέηξν ππνινγηζκνχ ησλ εζφδσλ ή φηαλ κπνξεί λα απνδεηρζεί φηη
ηα έζνδα θαη ε αλάισζε ησλ νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ πνπ απνξξένπλ απφ ην άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν
είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλα.
Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ
2016 θαη πηνζεηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζηηο 2 Γεθεκβξίνπ 2015.
ΓΛΠ 16 θαη ΓΛΠ 41 (Σξνπνπνηήζεηο)- Γεσξγία: Καξπνθόξα Φπηά
Οη ηξνπνπνηήζεηο θέξλνπλ ηα θαξπνθφξα θπηά (bearer plants), ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη
απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα λα απμεζεί παξαγσγή, ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 16 έηζη ψζηε λα
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αληηκεησπίδνληαη ινγηζηηθά κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Οη ηξνπνπνηήζεηο
εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2016, κε ηελ
λσξίηεξε εθαξκνγή λα επηηξέπεηαη, θαη πηνζεηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζηηο 23 Ννεκβξίνπ
2015.
ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνίεζε) «Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο»-Μέζνδνο ηεο Καζαξήο Θέζεο ζηηο
Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο
Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΛΠ 27 ηελ νπνία εμέδσζε ην πκβνχιην ζηηο 12 Απγνχζηνπ 2014, επηηξέπεη ζε κία
νληφηεηα λα ρξεζηκνπνηεί ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο γηα ηε ινγηζηηθνπνίεζε ησλ επελδχζεσλ ηεο ζε
ζπγαηξηθέο, θνηλνπξαμίεο θαη ζπγγελείο, ζηηο αηνκηθέο ηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Απηφ ζπληζηά
επηινγή ινγηζηηθήο πνιηηηθήο γηα θάζε θαηεγνξία επελδχζεσλ. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο
ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016 θαη πηνζεηήζεθε απφ ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε ζηηο 18 Γεθεκβξίνπ 2015 .
ΓΠΥΑ 11 (Σξνπνπνίεζε) «ρήκαηα ππό θνηλό έιεγρν» -Λνγηζηηθόο ρεηξηζκόο ηεο απόθηεζεο
κεξηδίνπ ζε κηα από θνηλνύ δξαζηεξηόηεηα
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη έλαο επελδπηήο εθαξκφδεη ηελ κέζνδν ηεο «απφθηεζεο» φηαλ απνθηά
ζπκκεηνρή ζε κία θνηλή επηρείξεζε. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ
μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016 θαη πηνζεηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζηηο
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Ννεκβξίνπ 2015.
ΓΛΠ 19 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο-Δηζθνξέο από εξγαδόκελνπο»
Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε
Φεβξνπαξίνπ 2015. Οη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη γηα εηζθνξέο απφ εξγαδνκέλνπο ή ηξίηνπο ζε
πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. Ο ζηφρνο ηεο ηξνπνπνίεζεο είλαη ε απινπνίεζε ηνπ ινγηζηηθνχ
ρεηξηζκνχ ησλ εηζθνξψλ πνπ είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηνλ αξηζκφ ησλ εηψλ ππεξεζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ,
γηα παξάδεηγκα, γηα ηηο εηζθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε έλα ζηαζεξφ
πνζνζηφ ηνπ κηζζνχ.
Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά γηα κεηαγελέζηεξεο πεξηόδνπο πνπ δελ έρνπλ
εθαξκνζηεί λσξίηεξα από ηελ Δηαηξεία
Σα παξαθάησ λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί αιιά

είλαη

ππνρξεσηηθά γηα κεηαγελέζηεξεο πεξηφδνπο. Ζ Δηαηξεία δελ έρεη εθαξκφζεη λσξίηεξα ηα θαησηέξσ
πξφηππα θαη κειεηά ηελ επίδξαζε ηνπο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα»
ηηο 24 Ηνπιίνπ 2014 ην πκβνχιην εμέδσζε ηελ ηειηθή έθδνζε ηνπ ΓΠΥΑ 9, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηελ
ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε, ηελ απνκείσζε θαη ηε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο. Σν πξφηππν ζα
αληηθαηαζηήζεη ην ΓΛΠ 39 θαη φιεο ηηο πξνεγνχκελεο εθδφζεηο ηνπ ΓΠΥΑ 9. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο, ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ
απνηειεζκάησλ, ή ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ, κε βάζε ην επηρεηξεκαηηθφ
κνληέιν ηεο επηρείξεζεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ
ζπκβαηηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Δθηφο απφ ην ηνλ
πηζησηηθφ θίλδπλν ηεο νληφηεηαο, ε ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ
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δελ έρεη αιιάμεη ζε ζρέζε κε

ηηο ππάξρνπζεο απαηηήζεηο. Ζ Δηαηξεία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία

εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ ΓΠΥΑ 9 ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. Σν ΓΠΥΑ 9 εθαξκφδεηαη
ππνρξεσηηθά ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018 θαη
πηνζεηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζηηο 22 Ννεκβξίνπ 2016.
ΓΠΥΑ 15 «Έζνδα από ζπκβάζεηο κε πειάηεο»
ηηο 28 Μαΐνπ 2014 ην ΓΛΠ εμέδσζε ην ΓΠΥΑ 15 «Έζνδα απφ ζπκβάζεηο κε πειάηεο» θαη
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηξνπνπνηήζεσλ επί ηνπ πξνηχπνπ πνπ εθδφζεθαλ ζηηο 11 επηεκβξίνπ
ηνπ 2015 είλαη ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1
Ηαλνπαξίνπ 2018 θαη απνηειεί ην λέν πξφηππν πνπ αθνξά ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ εζφδνπ.
Σν ΓΠΥΑ 15 αληηθαζηζηά ηα ΓΛΠ 18, ΓΛΠ 11 θαη ηηο δηεξκελείεο ΔΓΓΠΥΑ 13, ΔΓΓΠΥΑ 15, ΔΓΓΠΥΑ
18 θαη ΜΔΓ 31.
Σν λέν πξφηππν θαζηεξψλεη έλα κνληέιν πέληε βεκάησλ πνπ ζα εθαξκφδεηαη γηα έζνδα πνπ
πξνθχπηνπλ απφ κηα ζχκβαζε κε έλαλ πειάηε (κε πεξηνξηζκέλεο εμαηξέζεηο), αλεμάξηεηα απφ ην είδνο
ηεο ζπλαιιαγήο εζφδσλ ή ηνλ θιάδν. Οη απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ζα εθαξκφδνληαη επίζεο γηα ηελ
αλαγλψξηζε

θαη

επηκέηξεζε

ησλ

θεξδψλ

θαη

δεκηψλ

απφ

ηελ

πψιεζε

νξηζκέλσλ

κε

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ δελ απνηεινχλ παξαγσγή απφ ζπλήζεηο
δξαζηεξηφηεηεο ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο (π.ρ., πσιήζεηο αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ ή
άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ). Θα απαηηνχληαη εθηεηακέλεο γλσζηνπνηήζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο
ηεο αλάιπζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ εζφδσλ, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ππνρξεψζεηο απφδνζεο, αιιαγέο
ζηα ππφινηπα ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζχκβαζεο θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ζχκβαζεο κεηαμχ ησλ
πεξηφδσλ θαη βαζηθέο θξίζεηο θαη εθηηκήζεηο. Σν ΓΠΥΑ 15 πηνζεηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζηηο
22 επηεκβξίνπ 2016.
ΓΠΥΑ 14 «Μεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί Ρπζκηδόκελσλ Γξαζηεξηνηήησλ»
ηηο 30 Ηαλνπαξίνπ 2014 ην ΓΛΠ εμέδσζε ην πξφηππν ζθνπφο ηνπ νπνίνπ είλαη λα πξνζδηνξίζεη ηηο
απαηηήζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο γηα ηα ππφινηπα ησλ «Μεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί
Ρπζκηδφκελσλ Γξαζηεξηνηήησλ» πνπ πξνθχπηνπλ φηαλ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα παξέρεη αγαζά ή
ππεξεζίεο ζε πειάηεο, ζε ηηκή ή πνζνζηφ πνπ ππφθεηηαη ζε εηδηθή ξχζκηζε απφ ην θξάηνο.
Σν ΓΠΥΑ 14 επηηξέπεη ζε κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα ε νπνία πηνζεηεί γηα πξψηε θνξά ηα ΓΠΥΑ λα
ζπλερίζεη λα ινγηζηηθνπνηεί, κε κηθξέο αιιαγέο, ηα ππφινηπα ησλ «κεηαβαηηθψλ ινγαξηαζκψλ
ξπζκηδφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ» ζχκθσλα κε ηα πξνεγνχκελα ινγηζηηθά πξφηππα, ηφζν θαηά ηελ
πξψηε εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΑ φζν θαη ζηηο κεηαγελέζηεξεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Σα ππφινηπα θαη νη
θηλήζεηο απηψλ ησλ ινγαξηαζκψλ παξνπζηάδνληαη ρσξηζηά ζηηο θαηαζηάζεηο νηθνλνκηθήο ζέζεο,
απνηειεζκάησλ θαη ινηπψλ ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ ελψ ζπγθεθξηκέλεο γλσζηνπνηήζεηο απαηηνχληαη.
Σν λέν πξφηππν εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ
2016 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
ΓΠΥΑ 16 «Μηζζώζεηο»
ηηο 13 Ηαλνπαξίνπ 2016 ην ΓΛΠ εμέδσζε ην ΓΠΥΑ 16 θαη αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 17. θνπφο ηνπ
πξνηχπνπ είλαη λα εμαζθαιίζεη φηη νη κηζζσηέο θαη νη εθκηζζσηέο παξέρνπλ ρξήζηκε πιεξνθφξεζε πνπ
παξνπζηάδεη εχινγα ηελ νπζία ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ αθνξνχλ κηζζψζεηο. Σν ΓΠΥΑ 16 εηζάγεη έλα
εληαίν κνληέιν γηα ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ απφ ηελ πιεπξά ηνπ κηζζσηή, ην νπνίν απαηηεί ν κηζζσηήο λα
αλαγλσξίδεη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο γηα φιεο ηηο ζπκβάζεηο κηζζψζεσλ κε δηάξθεηα άλσ
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ησλ 12 κελψλ, εθηφο εάλ ην ππνθείκελν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν είλαη κε ζεκαληηθήο αμίαο. ρεηηθά κε ην
ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ απφ ηελ πιεπξά ηνπ εθκηζζσηή, ην ΓΠΥΑ 16 ελζσκαηψλεη νπζηαζηηθά ηηο απαηηήζεηο
ηνπ ΓΛΠ 17. Δπνκέλσο, ν εθκηζζσηήο ζπλερίδεη λα θαηεγνξηνπνηεί ηηο ζπκβάζεηο κηζζψζεσλ ζε
ιεηηνπξγηθέο θαη ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο, θαη λα αθνινπζεί δηαθνξεηηθφ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα θάζε
ηχπν ζχκβαζεο. Σν λέν πξφηππν εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά
ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2019 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
ΓΠΥΑ 10 (Σξνπνπνίεζε) «Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» θαη ΓΛΠ 28 (Σξνπνπνίεζε)
«πκκεηνρέο ζε πγγελείο Δπηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο» - Πώιεζε ή Δηζθνξά πεξηνπζηαθώλ
ζηνηρείσλ κεηαμύ ηνπ Δπελδπηή θαη ηεο πγγελνύο ή ηεο Κνηλνπξαμίαο ηνπ
Ζ θχξηα ζπλέπεηα ηεο ηξνπνπνίεζεο πνπ εθδφζεθε απφ ην πκβνχιην ζηηο 11 επηεκβξίνπ 2014, είλαη
φηη νιφθιεξν ην θέξδνο ή ε δεκία αλαγλσξίδεηαη φηαλ κηα ζπλαιιαγή πεξηιακβάλεη κηα επηρείξεζε (είηε
ζηεγάδεηαη ζε κηα ζπγαηξηθή ή φρη). Έλα κεξηθφ θέξδνο ή δεκία αλαγλσξίδεηαη φηαλ κηα ζπλαιιαγή
πεξηιακβάλεη ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ δελ ζπληζηνχλ επηρείξεζε, αθφκε θαη αλ απηά ηα πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία ζηεγάδνληαη ζε κηα ζπγαηξηθή. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο
πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
ΓΛΠ 12 (Σξνπνπνίεζε) “Αλαγλώξηζε αλαβαιιόκελσλ θνξνινγηθώλ απαηηήζεσλ ζε κε
πξαγκαηνπνηεζείζεο δεκηέο”
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ζρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε αλαβαιιφκελσλ
θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ ζε κε πξαγκαηνπνηεζείζεο δεκηέο πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ρξεσζηηθνχο
ηίηινπο πνπ επηκεηξψληαη ζηελ εχινγε αμία. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2017 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε.
ΓΛΠ 7 Καηαζηάζεηο ηακηαθώλ ξνώλ (Σξνπνπνίεζε) “Γλσζηνπνηήζεηο”
Ζ ηξνπνπνίεζε εηζάγεη ππνρξεσηηθέο γλσζηνπνηήζεηο πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα αμηνινγήζνπλ ηηο κεηαβνιέο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ
ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Οη ηξνπνπνηήζεηο ζα απαηηνχλ απφ ηηο νληφηεηεο λα παξέρνπλ
γλσζηνπνηήζεηο πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο επελδπηέο λα αμηνινγνχλ ηηο κεηαβνιέο ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κεηαβνιψλ πνπ
πξνέξρνληαη απφ ηακεηαθέο ξνέο θαη κεηαβνιέο κε ηακεηαθήο θχζεο. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζηηο
εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2017 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί
αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
ΓΠΥΑ 2 Παξνρέο πνπ εμαξηώληαη από ηελ αμία ησλ κεηνρώλ (Σξνπνπνίεζε) “Σαμηλόκεζε θαη
επηκέηξεζε ζπλαιιαγώλ πνπ αθνξνύλ παξνρέο πνπ εμαξηώληαη από ηελ αμία ησλ κεηνρώλ”
Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηε βάζε επηκέηξεζεο φζνλ αθνξά παξνρέο πνπ
εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ θαη δηαθαλνλίδνληαη ζε κεηξεηά θαη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ζρεηηθά
κε ηξνπνπνηήζεηο ζε φξνπο πνπ κεηαβάιινπλ κία παξνρή πνπ δηαθαλνλίδεηαη ζε κεηξεηά ή ζε παξνρή
πνπ δηαθαλνλίδεηαη ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο. Δπηπιένλ εηζάγνπλ κία εμαίξεζε φζνλ αθνξά ηηο αξρέο
ηνπ ΓΠΥΑ 2 κε βάζε ηελ νπνία κία παξνρή ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη ζαλ λα επξφθεηην λα
δηαθαλνληζηεί εμ’ νινθιήξνπ ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο, ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ν εξγνδφηεο
ππνρξενχηαη λα παξαθξαηά έλα πνζφ πξνο θάιπςε ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ
πνπ πξνθχπηνπλ απφ παξνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ θαη λα ην απνδίδεη ζηηο
28

ΔΛΗΝ ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ

θνξνινγηθέο αξρέο. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή
κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
ΓΠΥΑ 4 (Σξνπνπνίεζε) «Δθαξκνγή ηνπ λένπ ΓΠΥΑ 9 κε ην ΓΠΥΑ 4».
Σν πκβνχιην εμέδσζε ζηηο 12 επηεκβξίνπ ηξνπνπνηήζεηο ζην πξφηππν ΓΠΥΑ 4 ψζηε λα
αληηκεησπηζηνχλ

νη

αλεζπρίεο

πνπ

πξνέθπςαλ

απφ

ηελ

εθαξκνγή

ηνπ

λένπ

πξνηχπνπ

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ (ΓΠΥΑ 9), πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ ηξνπνπνηεκέλνπ απφ ην
ζπκβνχιην

ΓΠΥΑ 4. Οη ηξνπνπνηήζεηο εηζάγνπλ δχν πξνζεγγίζεηο: επηθάιπςε θαη

αλαβνιή. Σν

ηξνπνπνηεκέλν πξφηππν ζα:
• δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηηο εηαηξίεο πνπ εθδίδνπλ αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα λα αλαγλσξίζνπλ ζηα ινηπά
ζπλνιηθά έζνδα, θαη φρη ζην θέξδνο ή ηε δεκία, ηελ αζηάζεηα πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη φηαλ ην ΓΠΥΑ 9
εθαξκφδεηαη πξηλ απφ ηηο λέεο αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο.
• παξέρεη

ζηηο επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ νη δξαζηεξηφηεηεο θαηά θχξην ιφγν ζπλδένληαη κε ηηο

αζθάιεηεο, κηα πξναηξεηηθή πξνζσξηλή εμαίξεζε απφ ηελ εθαξκνγή ΓΠΥΑ 9 κέρξη ην 2021.
Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1
Ηαλνπαξίνπ 2018 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Γηεπθξηλίζεηο ζην ΓΠΥΑ 15 «Έζνδα από πκβάζεηο κε Πειάηεο»
Σνλ Απξίιην ηνπ 2016, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε δηεπθξηλίζεσλ ζην ΓΠΥΑ 15. Οη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ
ΓΠΥΑ 15 δελ κεηαβάιινπλ ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ Πξνηχπνπ, αιιά παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο σο πξνο ηελ
εθαξκνγή ησλ ελ ιφγσ αξρψλ. Οη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αλαγλσξίδεηαη
κία δέζκεπζε εθηέιεζεο ζε κία ζχκβαζε, πψο πξνζδηνξίδεηαη αλ κία νηθνλνκηθή νληφηεηα απνηειεί ηνλ
εληνιέα ή ηνλ εληνινδφρν, θαη πψο πξνζδηνξίδεηαη αλ ην έζνδν απφ ηε ρνξήγεζε κίαο άδεηαο ζα πξέπεη
λα αλαγλσξηζηεί ζε κία ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή ή κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Ζ εηαηξεία ζα
εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο Οηθνλνκηθέο ηεο Καηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη
λα έρνπλ θακία. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ
01/01/2018 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Δηήζηεο Βειηηώζεηο ζηα ΓΠΥΑ, Κύθινο 2014-2016
Οη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Κχθινπ 2014-2016, εθδφζεθαλ απφ ην πκβνχιην ζηηο 8 Γεθεκβξίνπ 2016, έρνπλ
εθαξκνγή ζε πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018 θαη δελ έρνπλ πηνζεηεζεί
απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Οη θαησηέξσ ηξνπνπνηήζεηο δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε
ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά.
Γ.Π.Υ.Α. 1 Πξώηε εθαξκνγή ησλ δηεζλώλ πξνηύπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο
Ζ ηξνπνπνίεζε δηαγξάθεη

ηηο «Βξαρππξφζεζκεο εμαηξέζεηο απφ ηα Γ.Π.Υ.Α.» πνπ

πξνβιέπνληαλ απφ ην Πξνζάξηεκα Δ ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 1 κε ην αηηηνινγηθφ φηη έρνπλ ππεξεηήζεη
πιένλ ηνλ ζθνπφ ηνπο θαη δελ είλαη πιένλ απαξαίηεηεο.
ΓΛΠ 28 (Σξνπνπνίεζε) «Δπηκέηξεζε πγγελώλ Δπηρεηξήζεσλ ή Κνηλνπξαμηώλ ζηελ
εύινγε αμία»
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ε επηινγή πνπ δίλεηαη νη επελδχζεηο ζε ζπγγελήο ή ζε
θνηλνπξαμίεο πνπ θαηέρεηαη απφ κηα νληφηεηα πνπ είλαη έλαο νξγαληζκφο δηαρείξηζεο
επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ, ή άιιεο νληφηεηαο πνπ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο λα επηκεηξεζνχλ
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ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ είλαη δηαζέζηκε γηα θάζε κηα επέλδπζε ζε ζπγγελή
ή θνηλνπξαμία μερσξηζηά θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε.
ΓΠΥΑ 12 Γλσζηνπνηήζεηο ζπκκεηνρώλ ζε άιιεο νληόηεηεο: Γηεπθξίληζε ηνπ ζθνπνύ ηνπ
πξνηύπνπ.
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξίληζε ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ πξνηχπνπ πξνζδηνξίδνληαο φηη νη
απαηηήζεηο γλσζηνπνίεζεο ηνπ πξνηχπνπ, εθηφο απφ εθείλεο ησλ παξαγξάθσλ Β10-Β16,
ηζρχνπλ γηα ηηο ζπκκεηνρέο ηεο νληφηεηαο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 5 πνπ έρνπλ
ηαμηλνκεζεί σο θαηερφκελα γηα πψιεζε, σο θαηερφκελα γηα δηαλνκή ή σο δηαθνπείζεο
δξαζηεξηφηεηεο ζχκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 5 «Με θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ
θαηέρνληαη πξνο πψιεζε θαη δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο».
ΓΛΠ 40 « Δπελδπηηθά αθίλεηα» Μεηαθνξέο Δπελδπηηθώλ αθηλήησλ
Οη ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 40 πνπ εμέδσζε ην πκβνχιην ζηηο 8 Γεθεκβξίνπ 2016 δηεπθξηλίδνπλ φηη κηα
νηθνλνκηθή νληφηεηα δχλαηαη λα κεηαθέξεη έλα αθίλεην πξνο ή απφ ηηο επελδχζεηο ζε αθίλεηα, φηαλ, θαη
κφλν φηαλ, ππάξρνπλ ελδείμεηο αιιαγήο ηεο ρξήζεο. Μηα αιιαγή ηεο ρξήζεο πξνθχπηεη, εάλ ην αθίλεην
πιεξνί ή παχεη λα πιεξνί, ηνλ νξηζκφ ησλ επελδχζεσλ ζε αθίλεηα. Μηα αιιαγή ζηηο πξνζέζεηο ηεο
δηνίθεζεο γηα ηε ρξήζε ηνπ αθηλήηνπ απφ κφλε ηεο δελ απνηειεί έλδεημε κηαο αιιαγήο ζηε ρξήζε.
Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ
2018 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
ΔΓΓΠΥΑ 22 Γηεξκελεία «πλαιιαγέο ζε μέλν λόκηζκα θαη Πξνθαηαβνιέο»
Ζ Γηεξκελεία 22 δηεπθξηλίδεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα ηηο ζπλαιιαγέο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ είζπξαμε
ή ηελ πιεξσκή πξνθαηαβνιψλ ζε μέλν λφκηζκα. πγθεθξηκέλα, εθαξκφδεηαη γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζε μέλν
λφκηζκα φηαλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα αλαγλσξίδεη έλα κε λνκηζκαηηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή κηα κε
λνκηζκαηηθή ππνρξέσζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πιεξσκή ή ηελ είζπξαμε πξνθαηαβνιψλ πξηλ ε
νηθνλνκηθή νληφηεηα αλαγλσξίζεη ην ζρεηηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, έμνδν ή έζνδν. χκθσλα κε ηε
δηεξκελεία ε εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο, γηα ηνλ ζθνπφ ηνπ θαζνξηζκνχ ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο
ηζνηηκίαο, είλαη ε εκεξνκελία ηεο αξρηθήο αλαγλψξηζεο ησλ κε λνκηζκαηηθψλ πξνπιεξσκψλ ηνπ
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ηεο ππνρξέσζεο απφ ιήςε πξνθαηαβνιήο. Δάλ ππάξρνπλ πνιιαπιέο
πιεξσκέο ή εηζπξάμεηο πξνθαηαβνιηθά, ε εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο θαζνξίδεηαη γηα θάζε πιεξσκή ή
είζπξαμε.
Ζ δηεξκελεία εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ
2018 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.

3

Βαζηθέο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο

3.1

Λεηηνπξγηθνί ηνκείο

O ηνκέαο ηεο εξγνιεπηηθήο θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο πάζεο θχζεσο ηερληθψλ έξγσλ είλαη ν
κνλαδηθφο ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε εηαηξία.
3.2

πλαιιαγκαηηθέο κεηαηξνπέο

Οη εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε επξψ.
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3.3

Δλζώκαηα πάγηα

Σα ελζψκαηα πάγηα απνηηκψληαη ζηελ αμία θηήζεσο κείνλ ηηο απνζβέζεηο. Ζ αμία θηήζεσο πεξηιακβάλεη
φιεο ηηο άκεζα επηξξηπηέεο δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε ησλ ζηνηρείσλ.
Μεηαγελέζηεξεο δαπάλεο θαηαρσξνχληαη ζε επαχμεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ
κφλνλ αλ πηζαλνινγείηαη φηη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ζα εηζξεχζνπλ ζηελ εηαηξία θαη ην θφζηνο
ηνπο κπνξεί λα απνηηκεζεί αμηφπηζηα. Οη γελφκελεο επηζθεπέο θαη νη ζπληεξήζεηο θαηαρσξνχληαη ζη’
απνηειέζκαηα.
Σα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ (κεραλήκαηα, κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο, κεηαθνξηθά
κέζα, έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο) απνηηκήζεθαλ ζην αξρηθφ θφζηνο θηήζεο ηνπο κείνλ ηηο
ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο.
Οη απνζβέζεηο επαλαπξνζδηνξίζηεθαλ κε βάζε ηελ πξαγκαηηθή σθέιηκε δσή ησλ παγίσλ πνπ
εθηηκήζεθε σο εμήο:
Μεηαθνξηθά κέζα

10 έηε

Λνηπφο εμνπιηζκφο

3-10 έηε

Οη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππφθεηληαη ζε επαλεμέηαζε ζε
θάζε εκεξνκελία θαηαξηίζεσο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Όηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππεξβαίλνπλ ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπο, νη δηαθνξέο
(απνκείσζε) θαηαρσξνχληαη σο έμνδα ζηα απνηειέζκαηα.
Καηά ηελ πψιεζε ησλ ελζσκάησλ παγίσλ, νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ ηηκήκαηνο πνπ ιακβάλεηαη θαη ηεο
ινγηζηηθήο ηνπο αμίαο θαηαρσξνχληαη σο θέξδε ή δεκίεο ζηα απνηειέζκαηα.
Γελ αλακέλνληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο σθέιηκεο δσέο ιφγσ ηνπ είδνπο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο
εηαηξίαο. Ζ δηνίθεζε ζα απμήζεη ηηο απνζβέζεηο φηαλ νη σθέιηκεο δσέο θαηαζηνχλ κηθξφηεξεο ζε ζρέζε
κε ηηο πξνεγνχκελεο εθηηκήζεηο ή ζα κεηψζεη ηηο αμίεο ησλ παγίσλ πνπ έρνπλ απαμησζεί ηερλνινγηθά ή
ησλ παγίσλ πνπ δελ είλαη πιένλ ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο θαη εγθαηαιείπνληαη ή πξφθεηηαη λα πσιεζνχλ.
3.4

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Λνγηζκηθό
Οη άδεηεο ινγηζκηθνχ απνηηκψληαη ζηελ αμία θηήζεσο κείνλ ηηο απνζβέζεηο. Οη απνζβέζεηο
δηελεξγνχληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ε
νπνία είλαη 4 έηε.
3.5

Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ

Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ απεξηφξηζηε σθέιηκε δσή θαη δελ απνζβέλνληαη ππφθεηληαη ζε
έιεγρν απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο ζε θάζε εκεξνκελία θαηάξηηζεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Σα απνζβελφκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ππφθεηληαη θαη ζε έιεγρν απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο, φηαλ
ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη νη ινγηζηηθή αμία ηνπο δελ ζα αλαθηεζεί.

31

ΔΛΗΝ ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ

Ζ αλαθηήζηκε αμία είλαη ε κεγαιχηεξε αμία κεηαμχ εχινγεο αμίαο κεησκέλεο κε ην απαηηνχκελν γηα ηελ
πψιεζε θφζηνο θαη αμίαο ρξήζεσο.
Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ δεκηψλ απνκείσζεο ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εληάζζνληαη ζηηο κηθξφηεξεο δπλαηέο
κνλάδεο δεκηνπξγίαο ηακηαθψλ ξνψλ. Οη δεκηέο απνκείσζεο θαηαρσξνχληαη σο έμνδα ζη’
απνηειέζκαηα φηαλ πξνθχπηνπλ.
3.6

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο θαηαρσξνχληαη
ζηελ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο εηαηξίαο, απφ ηε ζηηγκή πνπ ε εηαηξία θαζίζηαηαη έλα κέξνο εθ
ησλ ζπκβαιινκέλσλ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ.
Σαμηλόκεζε

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ

πεξηνπζηαθώλ

ζηνηρείσλ

θαη

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ

ππνρξεώζεσλ

31.12.2016

Απαηηήζεηο
Δπ ελδχζεηο
Δκπ νξηθέο θαη ινηπ έο απ αηηήζεηο
(εμαηξνπκέλσλ ησλ π ξνθαηαβνιψλ θαη
ησλ π ξνβιέςεσλ)
Υξεκαηηθά δηαζέζηκα
ύλνιν

Τπνρξεώζεηο
Δκπ νξηθέο θαη ινηπ έο ππ νρξεψζεηο
(εμαηξνπκέλσλ ησλ π ξνθαηαβνιψλ θαη
ησλ π ξνβιέςεσλ)
Γάλεηα
ύλνιν

-

Πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία ζηελ
εύινγε αμία
κέζσ ησλ
απνηειεζκάησλ
(€)
-

3.409.974,85

-

-

-

-

3.409.974,85

136.231,56
3.546.206,41

0,00

0,00

0,00

41,00

136.231,56
3.546.247,41

-

Γηαθξαηνύκελεο
κέρξη ηε ιήμε
(€)
-

Γηαζέζηκα πξνο
πώιεζε (€)
41,00

ύλνιν (€)
41,00

Απαηηήζεηο θαη
δηαζέζηκα (€)

Τπνρξεώζεηο
ζε εύινγε αμία
κέζσ
απνηειεζκάησλ
ρξήζεο (€)

Τπνρξεώζεηο
ζε
απνζβεζκέλν
θόζηνο (€)

Παξάγσγα
κέζα γηα
ζθνπνύο
αληηζηάζκηζεο
(€)
-

Γηαθξαηνύκελεο
κέρξη ηε ιήμε
(€)
-

Γηαζέζηκα πξνο
πώιεζε (€)
41,00

ύλνιν (€)
41,00

Παξάγσγα
κέζα γηα
ζθνπνύο
αληηζηάζκηζεο
(€)

ύλνιν (€)

1.693.991,78

-

-

1.693.991,78

2.085.517,86
3.779.509,64

0,00

0,00

2.085.517,86
3.779.509,64

31.12.2015

Απαηηήζεηο
Δπ ελδχζεηο
Δκπ νξηθέο θαη ινηπ έο απ αηηήζεηο
(εμαηξνπκέλσλ ησλ π ξνθαηαβνιψλ θαη
ησλ π ξνβιέςεσλ)
Υξεκαηηθά δηαζέζηκα
ύλνιν

Τπνρξεώζεηο
Δκπ νξηθέο θαη ινηπ έο ππ νρξεψζεηο
(εμαηξνπκέλσλ ησλ π ξνθαηαβνιψλ θαη
ησλ π ξνβιέςεσλ)
Γάλεηα
ύλνιν

-

Πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία ζηελ
εύινγε αμία
κέζσ ησλ
απνηειεζκάησλ
(€)
-

1.130.634,24

-

-

-

-

1.130.634,24

804.716,71
1.935.350,95

0,00

0,00

0,00

41,00

804.716,71
1.935.391,95

Απαηηήζεηο θαη
δηαζέζηκα (€)

Τπνρξεώζεηο
ζε
απνζβεζκέλν
θόζηνο (€)

Τπνρξεώζεηο
ζε εύινγε αμία
κέζσ
απνηειεζκάησλ
ρξήζεο (€)

Παξάγσγα
κέζα γηα
ζθνπνύο
αληηζηάζκηζεο
(€)

Παξάγσγα
κέζα γηα
ζθνπνύο
αληηζηάζκηζεο
(€)

ύλνιν (€)

921.179,23

-

-

921.179,23

777.037,23
1.698.216,46

0,00

0,00

777.037,23
1.698.216,46
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3.7

Απνζέκαηα

Σα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηελ ρακειφηεξε αμία κεηαμχ αμίαο θηήζεσο θαη θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο
αμίαο. Ζ αμία θηήζεσο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ θφζηνπο. Ζ θαζαξή
ξεπζηνπνηήζηκε αμία εθηηκάηαη κε βάζε ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο πψιεζεο ησλ απνζεκάησλ ζηα πιαίζηα ηεο
ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηαο αθαηξνπκέλσλ θαη ησλ ηπρφλ εμφδσλ πψιεζεο φπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε.
3.8

Απαηηήζεηο από πειάηεο

Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο ε νπνία ζπκπίπηεη κε ηελ
νλνκαζηηθή αμία, αθαηξνπκέλσλ ησλ δεκηψλ απνκείσζεο.
Οη δεκηέο απνκείσζεο (απψιεηεο απφ επηζθαιείο απαηηήζεηο) θαηαρσξνχληαη φηαλ ππάξρεη
αληηθεηκεληθή απφδεημε φηη ε εηαηξία δελ είλαη ζε ζέζε λα εηζπξάμεη φια ηα πνζά πνπ νθείινληαη κε βάζε
ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο.
Σν πνζφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ
εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ.
Σν πνζφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα.
3.9

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα

Σα ηακηαθά δηαζέζηκα θαη ηακηαθά ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά θαη ηηο θαηαζέζεηο φςεσο.
3.10

Μεηνρηθό θεθάιαην

Οη θνηλέο κεηνρέο θαηαηάζζνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα. Άκεζα θφζηε γηα ηελ έθδνζε κεηνρψλ εκθαλίδνληαη,
κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ζρεηηθνχ θφξνπ ζπγθεληξψζεσο θεθαιαίνπ, ζε κείσζε ηνπ Μεηνρηθνχ
Κεθαιαίνπ ή ηεο Γηαθνξάο ππέξ ην άξηην. Άκεζα θφζηε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έθδνζε κεηνρψλ γηα ηελ
απφθηεζε επηρεηξήζεσλ πεξηιακβάλνληαη ζηελ αμία θηήζεσο ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ. Ζ αμία θηήζεσο
ησλ ηδίσλ κεηνρψλ, κεησκέλεο κε ην θφξν εηζνδήκαηνο (εάλ ζπληξέρεη πεξίπησζε), εκθαλίδεηαη
αθαηξεηηθψο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, κέρξηο φηνπ νη ίδηεο κεηνρέο πσιεζνχλ ή αθπξσζνχλ. Κάζε θέξδνο ή
δεκηά απφ πψιεζε ηδίσλ κεηνρψλ, θαζαξφ απφ άκεζα γηα ηελ ζπλαιιαγή ινηπά θφζηε θαη θφξν
εηζνδήκαηνο, αλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, εκθαλίδεηαη σο απνζεκαηηθφ ζηα ίδηα θεθάιαηα.
3.11

Γαλεηζκόο

Σα δάλεηα θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο κεησκέλα κε ηα ηπρφλ άκεζα θφζηε γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλαιιαγήο. Μεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηελ ρξήζε
ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.
3.12

Φόξνο εηζνδήκαηνο – Αλαβαιιόκελνο θόξνο εηζνδήκαηνο

Ζ επηβάξπλζε ηεο ρξήζεο κε θφξνπο εηζνδήκαηνο απνηειείηαη απφ ηνπο ηξέρνληεο θφξνπο θαη ηνπο
αλαβαιιφκελνπο θφξνπο, δειαδή ηνπο θφξνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ
ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ. Ο
θφξνο εηζνδήκαηνο θαηαρσξείηαη ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ θαη Λνηπψλ πλνιηθψλ Δηζφδσλ,
εθηφο ηνπ θφξνπ εθείλνπ πνπ αθνξά ζπλαιιαγέο πνπ θαηαρσξήζεθαλ απεπζείαο ζηα Ίδηα Κεθάιαηα, ν
νπνίνο ζηελ πεξίπησζε απηή θαηαρσξείηαη απεπζείαο ζηα Ίδηα Κεθάιαηα. Ο ηξέρσλ θαη αλαβαιιφκελνο
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θφξνο εηζνδήκαηνο ππνινγίδνληαη βάζεη ησλ ζρεηηθψλ θνλδπιίσλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, θάζε
κηαο εθ ησλ εηαηξεηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε ζχκθσλα κε ηνπο θνξνινγηθνχο λφκνπο
πνπ ηζρχνπλ ζηελ Διιάδα. Ο ηξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο αθνξά, θφξν επί ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ
ηεο εηαηξίαο, φπσο αλακνξθψζεθαλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ θνξνινγηθνχ λφκνπ, θαη
ππνινγίζηεθε κε βάζε ηνλ ηζρχνληα θνξνινγηθφ ζπληειεζηή. Οη αλαβαιιφκελνη θφξνη εηζνδήκαηνο,
αθνξνχλ

πεξηπηψζεηο

πξνζσξηλψλ

δηαθνξψλ

κεηαμχ

θνξνινγηθήο

αλαγλψξηζεο

ζηνηρείσλ

Δλεξγεηηθνχ θαη Παζεηηθνχ θαη αλαγλψξηζήο ηνπο γηα ζθνπνχο ζχληαμεο ησλ Οηθνλνκηθψλ
Καηαζηάζεσλ θαη ππνινγίδνληαη κε ρξήζε ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ πνπ ζα ηζρχνπλ θαηά ηηο
ρξήζεηο πνπ αλακέλεηαη λα αλαθηεζνχλ ηα ζηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ θαη λα ηαθηνπνηεζνχλ νη
ππνρξεψζεηο.
Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγία ππνινγίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ππνρξεψζεσο (liability method)
ζε φιεο ηηο πξνζσξηλέο θνξνινγηθέο δηαθνξέο, θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, κεηαμχ ηεο
θνξνινγηθήο βάζεο θαη ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ.
Οη αλακελφκελεο θνξνινγηθέο επηπηψζεηο απφ ηηο πξνζσξηλέο θνξνινγηθέο δηαθνξέο πξνζδηνξίδνληαη
θαη

εκθαλίδνληαη

είηε

σο

κειινληηθέο

(αλαβαιιφκελεο)

θνξνινγηθέο

ππνρξεψζεηο,

είηε

σο

αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο.
Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη γηα φιεο ηηο εθπεζηέεο πξνζσξηλέο
δηαθνξέο θαη ηηο αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο δεκηέο, θαηά ηελ έθηαζε πνπ είλαη πηζαλφ φηη ζα ππάξμεη
επαξθέο κειινληηθφ θνξνινγεηέν εηζφδεκα έλαληη ηνπ νπνίνπ νη αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο δεκηέο
θαη νη πηζησηηθνί θφξνη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Ζ αμία ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ
απαηηήζεσλ ειέγρεηαη ζε θάζε εκεξνκελία θαηάξηηζεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη κεηψλεηαη θαηά ηελ
έθηαζε πνπ δελ αλακέλεηαη λα ππάξμεη επαξθέο θνξνινγεηέν εηζφδεκα πνπ ζα θαιχςεη ηελ
αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε.
Ζ εηαηξία ζπκςεθίδεη ηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο
ππνρξεψζεηο αλ θαη κφλν αλ:


Ζ Δηαηξία έρεη έλα λφκηκα εθηειεζηφ δηθαίσκα λα ζπκςεθίζεη ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο

απαηηήζεηο έλαληη ηξερνπζψλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη


Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο

αθνξνχλ ζε θφξν εηζνδήκαηνο πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ ίδηα θνξνινγηθή αξρή είηε:
- ζηελ ίδηα θνξνινγεηέα νηθνλνκηθή κνλάδα, είηε
- ζε δηαθνξεηηθέο θνξνινγεηέεο νηθνλνκηθέο κνλάδεο, νη νπνίεο πξνηίζεληαη λα ζπκςεθίζνπλ ηηο
ηξέρνπζεο θνξνινγεηέεο ππνρξεψζεηο θαη απαηηήζεηο ή λα εηζπξάμνπλ ηηο απαηηήζεηο θαη λα
ηαθηνπνηήζνπλ / εμνθιήζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ζπγρξφλσο, ζε θάζε κειινληηθή πεξίνδν ζηελ νπνία
ζεκαληηθά πνζά αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ή απαηηήζεσλ αλακέλνληαη λα
ηαθηνπνηεζνχλ ή λα αλαθηεζνχλ.
3.13

Πξνβιέςεηο

Οη πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε εηαηξία έρεη παξνχζα δέζκεπζε (λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε) σο
απνηέιεζκα ελφο γεγνλφηνο ηνπ παξειζφληνο θαη είλαη πηζαλφ φηη ζα ππάξμεη εθξνή πφξσλ πνπ
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ελζσκαηψλνπλ νηθνλνκηθά νθέιε γηα ηνλ δηαθαλνληζκφ ηεο δέζκεπζεο θαη ην πνζφ απηήο κπνξεί λα
εθηηκεζεί αμηφπηζηα. Αλ ε επίπησζε ηεο δηαρξνληθήο αμίαο ηνπ ρξήκαηνο είλαη ζεκαληηθή, νη πξνβιέςεηο
αλαγλσξίδνληαη ζε πξνεμνθιεκέλε βάζε, κε ηελ ρξήζε ελφο πξφζθνξνπ επηηνθίνπ πνπ αληαλαθιά ηηο
ηξέρνπζεο εθηηκήζεηο ηεο αγνξάο γηα ηελ δηαρξνληθή αμία ηνπ ρξήκαηνο θαη γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ ππνρξέσζε. Όηαλ γίλεηαη πξνεμφθιεζε ησλ πξνβιέςεσλ, ε αχμεζε ηεο πξφβιεςεο
πνπ νθείιεηαη ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ αλαγλσξίδεηαη σο θφζηνο δαλεηζκνχ. Οη πξνβιέςεηο
επαλεμεηάδνληαη ζε θάζε εκεξνκελία θαηάξηηζεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη αλ δελ είλαη πιένλ
πηζαλφ φηη ζα ππάξμεη εθξνή πφξσλ πνπ ελζσκαηψλνπλ νηθνλνκηθά νθέιε γηα ηνλ δηαθαλνληζκφ ηεο
δέζκεπζεο, νη πξνβιέςεηο αληηινγίδνληαη. Οη πξνβιέςεηο ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα ην ζθνπφ γηα ηνλ
νπνίν αξρηθά δεκηνπξγήζεθαλ. Οη ελδερφκελεο απαηηήζεηο θαη νη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο δελ
αλαγλσξίδνληαη.
3.14

Παξνρέο ζην πξνζσπηθό

(α) Βξαρππξόζεζκεο παξνρέο
Οη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθφ ζε ρξήκα θαη ζε είδνο θαηαρσξνχληαη ζηα
απνηειέζκαηα φηαλ θαζίζηαληαη δεδνπιεπκέλεο.
Παξαθάησ αλαιχνληαη νη παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθφ:

Σαθηηθέο απνδνρέο
Έμνδα θνηλσληθήο αζθάιηζεο
Λνηπέο παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο
ύλνιν παξνρώλ ζε εξγαδνκέλνπο

1/11/131/12/2016 31/12/2015
23.452,30 216.149,13
13.943,09 105.740,10
509,99
1.314,74
37.905,38 323.203,97

(β) Παξνρέο κεηά ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία
Οη παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία πεξηιακβάλνπλ ηφζν πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ
εηζθνξψλ

φζν

θαη

πξνγξάκκαηα

θαζνξηζκέλσλ

παξνρψλ.

Σν

δεδνπιεπκέλν

θφζηνο

ησλ

πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα ζηελ πεξίνδν πνπ αθνξά.
3.15

Αλαγλώξηζε εζόδσλ

Σα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηελ εχινγε αμία ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ, θαζαξά απφ θφξνπο, θαη
εθπηψζεηο. Ζ θαηαρψξεζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη σο εμήο:


Καηαζθεπαζηηθά πκβόιαηα Έξγσλ: πκβάζεηο θαηαζθεπήο έξγσλ

Ζ εηαηξία ρξεζηκνπνηεί ηελ κέζνδν ηεο ηκεκαηηθήο απνπεξάησζεο γηα λα πξνζδηνξίζεη ην θαηάιιειν ζε
θάζε πεξίνδν πνζφ. Σν ζηάδην νινθιήξσζεο ηεο ζχκβαζεο απνηηκάηαη κε βάζε ην γελφκελν θφζηνο
κέρξη ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ, σο πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ εθηηκψκελνπ θφζηνπο γηα θάζε
ζχκβαζε. Σα ζπκβαηηθά θφζηε θαηαρσξνχληαη φηαλ γίλνληαη.
Όηαλ ην απνηέιεζκα κίαο ζχκβαζεο θαηαζθεπήο έξγνπ δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα, ην ζπκβαηηθφ
έζνδν θαηαρσξείηαη κφλν θαηά ηελ έθηαζε ηνπ θφζηνπο πνπ αλαιήθζεθε θαη είλαη πηζαλφ φηη ζα
αλαθηεζεί.
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Όηαλ ην απνηέιεζκα κίαο ζχκβαζεο θαηαζθεπήο έξγνπ κπνξεί λ’ απνηηκεζεί αμηφπηζηα θαη είλαη πηζαλφ
φηη ε ζχκβαζε ζα είλαη θεξδνθφξα, ην ζπκβαηηθφ έζνδν θαηαρσξείηαη ζηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηεο
ζχκβαζεο. Όηαλ είλαη πηζαλφ φηη ην ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ θφζηνο ζα μεπεξάζεη ην ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ
έζνδν, ε αλακελφκελε δεκία θαηαρσξείηαη ακέζσο ζηα έμνδα.
Κφζηε πνπ έγηλαλ ζηελ πεξίνδν αλαθνξηθά κε κειινληηθή δξαζηεξηφηεηα γηα κία ζχκβαζε, δελ
πεξηιακβάλεηαη ζην ζπκβαηηθφ θφζηνο, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζηαδίνπ νινθιήξσζεο. Σέηνηα θφζηε
παξνπζηάδνληαη σο απνζέκαηα, πξνθαηαβνιέο ή άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηεο παξνπζίαζεο
εμαξησκέλεο απφ ηελ θχζε ηνπο.
Ζ εηαηξία παξνπζηάδεη σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ην κηθηφ πνζφ πνπ νθείιεηαη απφ ηνπο πειάηεο γηα
ζπκβαηηθφ έξγν γηα φιεο ηηο ζπκβάζεηο ζε εμέιημε γηα ηηο νπνίεο ην θφζηνο πιένλ ηνπ θαηαρσξεζέληνο
θέξδνπο (κείνλ ηηο θαηαρσξεζείζεο δεκίεο) ππεξβαίλεη ηηο ηκεκαηηθέο ηηκνινγήζεηο. Οη ηκεκαηηθέο
ηηκνινγήζεηο πνπ δελ έρνπλ εμνθιεζεί απφ ηνπο πειάηεο, πεξηιακβάλνληαη ζηνπο πειάηεο θαη ινηπέο
απαηηήζεηο.
Ζ εηαηξία παξνπζηάδεη σο ππνρξέσζε ην κηθηφ πνζφ πνπ νθείιεηαη ζηνπο πειάηεο γηα ζπκβαηηθφ έξγν,
γηα φιεο ηηο ζπκβάζεηο ζε εμέιημε γηα ηηο νπνίεο νη ηκεκαηηθέο ηηκνινγήζεηο ππεξβαίλνπλ ην θφζηνο
πιένλ ηνπ θαηαρσξεζέληνο θέξδνπο (κείνλ ηηο θαηαρσξεζείζεο δεκίεο).


Παξνρή Τπεξεζηώλ

Σα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ ινγίδνληαη ηελ πεξίνδν πνπ παξέρνληαη νη ππεξεζίεο, κε βάζε ην
ζηάδην νινθιήξσζεο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ παξερφκελσλ
ππεξεζηψλ.
3.16

Μηζζώζεηο

α) Λεηηνπξγηθέο κηζζώζεηο
Μηζζψζεηο ζηηο νπνίεο, ζεκαληηθφ ηκήκα ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ αληακνηβψλ ηεο ηδηνθηεζίαο
δηαηεξνχληαη απφ ηνπο εθκηζζσηέο (ηδηνθηήηεο) ηαμηλνκνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Πιεξσκέο
ζχκθσλα κε ηηο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο θαηαρσξνχληαη σο έμνδα κε βάζε ηελ ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηελ
δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο.

β) Υξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο
Γελ ππάξρνπλ κηζζψζεηο πνπ λα πιεξνχλ ηα ελλνηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ρξεκαηνδνηηθήο
κίζζσζεο.
3.17

Γηαλνκή κεξηζκάησλ

Ζ δηαλνκή ησλ κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο θαηαρσξείηαη σο ππνρξέσζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
ηελ ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία εγθξίλεηαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ.
4

Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ

Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ
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Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξίαο επηθεληξψλνληαη ζηε κειέηε θαη θαηαζθεπή νηθηψλ, θαηαζηεκάησλ,
θηηξίσλ, εξγνζηαζίσλ θαη γεληθά ηερληθψλ έξγσλ, θαζψο θαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηερληθήο
ππνζηήξημεο θαη ζπληήξεζεο. Ζ εηαηξία εθηίζεηαη ζε δηάθνξνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο
θίλδπλνο δηαθχκαλζεο ησλ ηηκψλ ησλ νηθνδνκηθψλ πιηθψλ, ηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο θαζψο θαη ηνλ
πηζησηηθφ.
4.1

Κίλδπλνο αγνξάο



πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο

Ζ εηαηξία δελ εθηίζεηαη ζε ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν θαζψο δελ πξαγκαηνπνηεί ζπλαιιαγέο ζε μέλν
λφκηζκα.


Κίλδπλνο δηαθύκαλζεο επηηνθίσλ

Ζ εηαηξία εθηίζεηαη ζε θίλδπλν απφ ηηο κεηαβνιέο ησλ επηηνθίσλ βάζεο δαλεηζκνχ (EURIBOR ή LIBOR)
φζνλ αθνξά ζηνλ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ. Ζ Γηνίθεζε παξαθνινπζεί ζε ζπλερή βάζε ηηο δηαθπκάλζεηο ησλ
επηηνθίσλ θαη αμηνινγεί ηελ αλάγθε ιήςεο ζρεηηθψλ ζέζεσλ γηα ηελ αληηζηάζκηζε ησλ θηλδχλσλ, φηαλ
θξίλνληαη ζεκαληηθνί. ε απηφ ην πιαίζην θαη ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ καθξνπξφζεζκν ζρεδηαζκφ ε εηαηξία
είλαη πηζαλφ λα ζπλάπηεη ζπκβφιαηα αληαιιαγήο επηηνθίσλ θαη άιια παξάγσγα πξντφληα επηηνθίσλ.
Δάλ ηα πθηζηάκελα επηηφθηα ήηαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαηά 100 κνλάδεο βάζεο (1%) πςειφηεξα,
δηαηεξψληαο ζηαζεξέο φιεο ηηο ππφινηπεο κεηαβιεηέο, ηα πξν θφξσλ θέξδε ηεο εηαηξίαο ζα κεηψλνληαλ
θαηά πνζφ πεξίπνπ € 21.000.


Κίλδπλνο δηαθύκαλζεο ηηκώλ νηθνδνκηθώλ πιηθώλ

Με βάζε ηα ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ, νη ηηκέο ησλ νηθνδνκηθψλ πιηθψλ ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο
ρξνληέο παξνπζηάδνληαη απμεκέλεο. Απηφ νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ απμαλφκελε ηηκή ηνπ ραιθνχ ε
νπνία ζπκπαξαζχξεη θαη ηα ππφινηπα πιηθά. Ζ εηαηξία δελ αληηκεησπίδεη ηδηαίηεξν θίλδπλν απφ ηε
δηαθχκαλζε ησλ ηηκψλ δηφηη ηα έξγα πνπ αλαιακβάλεη ηα αλαζέηεη ζε εξγνιάβνπο κε ζπλέπεηα λα
ειαρηζηνπνηεί ηνλ θίλδπλν απηφ θαζψο ηα νηθνδνκηθά πιηθά αγνξάδνληαη απφ ηνπο εξγνιάβνπο.
4.2

Πηζησηηθόο θίλδπλνο

Ζ εηαηξία έρεη πηζηνδνηηθή πνιηηηθή πνπ εθαξκφδεη κε ζπλέπεηα. Ζ έθζεζε ζε πηζησηηθνχο θηλδχλνπο
παξαθνινπζείηαη θαη αμηνινγείηαη δηαξθψο, ψζηε λα ηεξνχληαη ηα φξηα ησλ ρνξεγνχκελσλ πηζηψζεσλ.
4.3

Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο

Ζ εηαηξία δηαρεηξίδεηαη ηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο κε ηελ ζπλερή παξαθνινχζεζε ησλ ρξεκαηνξνψλ ηεο.
Πξνυπνινγίδεη θαη παξαθνινπζεί ηηο ρξεκαηνξνέο ηνπ θαη ελεξγεί θαηάιιεια ψζηε λα ππάξρνπλ ξεπζηά
δηαζέζηκα.
Ζ ρξνλνινγηθή σξίκαλζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξίαο βάζεη πιεξσκψλ πνπ
απνξξένπλ απφ ζρεηηθέο ζπκβάζεηο, ζε κε πξνεμνθιεκέλεο ηηκέο είλαη κέρξη έλα έηνο.
4.4

Κίλδπλνο δηαρείξηζεο θεθαιαίνπ

Οη ζηφρνη ηεο εηαηξίαο σο πξνο ηε δηαρείξηζε θεθαιαίνπ είλαη λα δηαζθαιίζεη ηε δπλαηφηεηα
απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, λα δηαηεξήζεη ηδαληθή θαηαλνκή θεθαιαίνπ κεηψλνληαο θαη’ απηφλ ηνλ
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ηξφπν ην θφζηνο θεθαιαίνπ θαη λα απμήζεη ηελ ζπλνιηθή ηεο αμία. Ζ εηαηξία γηα λα δηαηεξήζεη ή λα
πξνζαξκφζεη ηελ θεθαιαηαθή ηεο δηάξζξσζε κπνξεί λα κεηαβάιεη ην κέξηζκα πξνο ηνπο κεηφρνπο, λα
επηζηξέςεη θεθάιαην ζηνπο κεηφρνπο, λα εθδψζεη λέεο κεηνρέο ή λα εθπνηήζεη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα
λα κεηψζεη ην ρξένο ηεο.
Ζ εηαηξία παξαθνινπζεί ηα θεθάιαηά ηεο κε βάζε ην ζπληειεζηή κφριεπζεο. Ο ελ ιφγσ ζπληειεζηήο
ππνινγίδεηαη δηαηξψληαο ηνλ θαζαξφ δαλεηζκφ κε ηα ζπλνιηθά απαζρνινχκελα θεθάιαηα.
31/12/2016
χλνιν δαλεηζκνχ

2.085.517,86 777.037,23

Μείον: Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα
Καζαξόο δαλεηζκόο

31/12/2015

136.231,56 804.716,71
1.949.286,30 -27.679,48

χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ

904.909,62 612.508,94

ύλνιν απαζρνινπκέλσλ θεθ αιαίσλ 2.854.195,92 584.829,46
πληειεζηήο κφριεπζεο

5

68,30%

-4,73%

εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο ηεο δηνηθήζεσο

Ζ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα µε ηα ΓΠΥΑ απαηηεί ηε ρξήζε αλαιπηηθψλ
ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη θξίζεο θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ απφ ηελ εηαηξία. Οη
ζεκαληηθφηεξεο απφ ηηο παξαδνρέο πνπ γίλνληαη βαζίδνληαη ζηελ θαιχηεξε δπλαηή γλψζε ηεο Γηνίθεζεο
θαη αλαθέξνληαη ζηηο ζεκεηψζεηο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, φπνηε απαηηείηαη. Οη εθηηκήζεηο θαη νη
ζρεηηθέο ππνζέζεηο επαλεμεηάδνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Απνθιίζεηο ησλ ινγηζηηθψλ
εθηηκήζεσλ αλαγλσξίδνληαη ηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία επαλεμεηάδνληαη εθφζνλ αθνξνχλ κφλν ηελ
ηξέρνπζα πεξίνδν ή αλ αθνξνχλ θαη ζηηο κειινληηθέο πεξηφδνπο νη απνθιίζεηο επεξεάδνπλ ηελ
ηξέρνπζα θαη κειινληηθέο πεξηφδνπο.
Δύινγεο αμίεο θαη σθέιηκεο δσέο ησλ ελζώκαησλ πάγησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
Ζ εηαηξία απνηηκά ηα ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηελ αμία θφζηνπο. Δπηπιένλ, ε Γηνίθεζε
πξνβαίλεη ζε εθηηκήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ ζπλνιηθή θαη ελαπνκέλνπζα σθέιηκε δσή ησλ απνζβέζηκσλ
παγίσλ νη νπνίεο ππφθεηληαη ζε πεξηνδηθή επαλεμέηαζε. Οη ζπλνιηθέο σθέιηκεο δσέο φπσο απηέο έρνπλ
εθηηκεζεί πεξηιακβάλνληαη ζηε ζεκείσζε 3.3.
Πξόβιεςε γηα θόξν εηζνδήκαηνο θαη αλαγλώξηζε αλαβαιιόκελσλ θνξνινγηθώλ απαηηήζεσλ
Ζ πξφβιεςε γηα θφξν εηζνδήκαηνο κε βάζε ην ΓΛΠ 12 ππνινγίδεηαη κε εθηίκεζε ησλ θφξσλ πνπ ζα
θαηαβιεζνχλ ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο θαη πεξηιακβάλεη ηνλ ηξέρνληα θφξν εηζνδήκαηνο γηα θάζε ρξήζε
θαη πξφβιεςε γηα ηνπο πξφζζεηνπο θφξνπο πνπ πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ ζε θνξνινγηθνχο ειέγρνπο. Ζ
εηαηξία αλαγλσξίδεη ππνρξεψζεηο γηα πξνβιεπφκελα θνξνινγηθά δεηήκαηα κε βάζε ππνινγηζκνχο γηα
ην θαηά πφζν ζα πξνθχςεη επηπξφζζεηε θνξνινγία. Όπνπ ην ηειηθφ θνξνινγηθφ απνηέιεζκα απηψλ
ησλ δεηεκάησλ δηαθέξεη απφ ην πνζφ πνπ έρεη αξρηθά αλαγλσξηζηεί νη δηαθνξέο επεξεάδνπλ ηελ
πξφβιεςε γηα θφξν εηζνδήκαηνο θαη γηα αλαβαιιφκελε θνξνινγία ζηελ πεξίνδν πνπ έγηλε ν
πξνζδηνξηζκφο.
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Αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε αλαγλσξίδεηαη γηα φιεο ηηο αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο δεκίεο
ζηνλ βαζκφ πνπ είλαη πηζαλφ φηη ζα ππάξμνπλ επαξθή θνξνινγηθά θέξδε πνπ ζα ζπκςεθηζηνχλ κε
απηέο ηηο θνξνινγηθέο δεκίεο. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ χςνπο ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο
πνπ κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί απαηηνχληαη ζεκαληηθέο θξίζεηο θαη εθηηκήζεηο ηεο Γηνίθεζεο ηεο εηαηξίαο,
νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηα κειινληηθά θνξνινγηθά θέξδε πνπ πξνθχπηνπλ απφ εγθεθξηκέλα
επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο κειινληηθέο θνξνινγηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ ζα
αθνινπζεζνχλ. Δπίζεο, ζε θάζε εκεξνκελία αλαθνξάο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, ε Δηαηξία
αμηνινγεί ηελ αλαγλψξηζε αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο (αμηνιφγεζε αλαθηεζηκφηεηαο).

6

Δλζώκαηα πάγηα

Ζ αμία ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξίαο, έρνπλ φπσο παξαθάησ:

Μησανολογικόρ Μεηαθοπικά
Εξοπλιζμόρ
Μέζα

Έπιπλα και
λοιπόρ
εξοπλιζμόρ

ΤΝΟΛΟ

Αξία Κηήζηρ
Τπόλοιπο 1 Ιανοςαπίος 2015
Πξνζζήθεο
Τπόλοιπο 31 Δεκεμβπίος 2015

0,00
0,00
0,00

9.272,54
0,00
9.272,54

32.904,10
445,23
33.349,33

42.176,64
445,23
42.621,87

ςζζυπεςμένερ Αποζβέζειρ
Τπόλοιπο 1 Ιανοςαπίος 2015
Απνζβέζεηο έηνπο
Τπόλοιπο 31 Δεκεμβπίος 2015

0,00
0,00
0,00

3.245,35
927,24
4.172,59

32.717,49
163,30
32.880,79

35.962,84
1.090,54
37.053,38

Αναπόζβεζηη Αξία ζηιρ 31 Δεκεμβπίος 2015

0,00

5.099,95

468,54

5.568,49

Αξία Κηήζηρ
Τπόλοιπο 1 Ιανοςαπίος 2016
Πξνζζήθεο
Πσιήζεηο / Γηαγξαθέο
Τπόλοιπο 31 Δεκεμβπίος 2016

0,00
2.698,74
0,00
2.698,74

9.272,54
0,00
0,00
9.272,54

33.349,33
3.508,00
-8.088,00
28.769,33

42.621,87
6.206,74
-8.088,00
40.740,61

ςζζυπεςμένερ Αποζβέζειρ
Τπόλοιπο 1 Ιανοςαπίος 2016
Απνζβέζεηο έηνπο
Πσιήζεηο / Γηαγξαθέο
Τπόλοιπο 31 Δεκεμβπίος 2016

0,00
96,41
0,00
96,41

4.172,59
927,24
0,00
5.099,83

32.880,79
377,23
-8.087,93
25.170,09

37.053,38
1.400,88
-8.087,93
30.366,33

2.602,33

4.172,71

3.599,24

10.374,28

Αναπόζβεζηη Αξία ζηιρ 31 Δεκεμβπίος 2016
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7

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Ζ αμία ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ έρεη φπσο παξαθάησ:
Λογιζμικά
Ππογπάμμαηα
Αξία Κηήζηρ
Τπόλοιπο 1 Ιανοςαπίος 2015
Πξνζζήθεο
Τπόλοιπο 31 Δεκεμβπίος 2015

6.094,00
0,00
6.094,00

ςζζυπεςμένερ Αποζβέζειρ
Τπόλοιπο 1 Ιανοςαπίος 2015
Απνζβέζεηο έηνπο
Τπόλοιπο 31 Δεκεμβπίος 2015

5.967,76
126,19
6.093,95

Αναπόζβεζηη Αξία ζηιρ 31 Δεκεμβπίος 2015

0,05

Αξία Κηήζηρ
Τπόλοιπο 1 Ιανοςαπίος 2016
Πξνζζήθεο
Τπόλοιπο 31 Δεκεμβπίος 2016

6.094,00
0,00
6.094,00

ςζζυπεςμένερ Αποζβέζειρ
Τπόλοιπο 1 Ιανοςαπίος 2016
Απνζβέζεηο έηνπο
Τπόλοιπο 31 Δεκεμβπίος 2016

6.093,95
0,00
6.093,95

Αναπόζβεζηη Αξία ζηιρ 31 Δεκεμβπίος 2016

8

Γηαζέζηκα πξνο πώιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

ΕΣΑΙΡΙΑ
ΔΛΙΝ ΝΑΥΤΙΚΗ
ΔΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ Α.Δ.
ύνολο ζςμμεηοσών

9

0,05

Μεηοσικό
%
Κεθάλαιο
ςμμεηοσήρ
1.100.000,00
0,0001%
1.100.000,00
0,0036%
2.200.000,00

Λνηπά ζηνηρεία κε θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ

Δγγπήζεηο γηα κηζζσκέλα απηνθίλεηα
Δγγπήζεηο γηα κηζζσκέλα αθίλεηα
ύλνιν ινηπώλ ζηνηρείσλ κε θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ

10

ςμμεηοσή
1,00
40,00
41,00

31/12/2016 31/12/2015
111,55
945,49
1324,83
1324,83
1.436,38
2.270,32

Δκπνξηθέο απαηηήζεηο

Πειάηεο
Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο
Μείνλ: Πξνβιέςεηο απνκείσζεο
ύλνιν εκπνξηθώλ απαηηήζεσλ

31/12/2016 31/12/2015
2.408.053,76 960.634,24
18.000,00 170.000,00
-52.643,07
-52.643,07
2.373.410,69 1.077.991,17

Οη εχινγεο αμίεο ησλ απαηηήζεσλ απφ πειάηεο ζπκπίπηνπλ πεξίπνπ κε ηηο ινγηζηηθέο αμίεο.
Ο ρξφλνο είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ δελ μεπεξλά ηηο 90 εκέξεο.
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11

Λνηπέο απαηηήζεηο

Διιεληθό Γεκόζην (πξνθαη/λνη θόξνη θιπ.)
Λνγαξηαζκνί πξνο απόδνζε
Πξνθαηαβνιέο ζε πξνκεζεπηέο
Λνηπά έμνδα επόκελσλ ρξήζεσλ
Γνπιεπκέλα έζνδα ζπκβάζεσλ έξγσλ ζε εμέιημε
Λνηπέο απαηηήζεηο
ύνολο λοιπών απαιηήζευν

31/12/2016
766.636,70
8.866,50
578.393,14
16.015,61
951.831,45
16.074,03
2.337.817,43

31/12/2015
233.351,02
27.613,36
22.768,56
5.947,49
333.091,61
0,00
622.772,04

Οη εχινγεο αμίεο ησλ αλσηέξσ απαηηήζεσλ ζπκπίπηνπλ πεξίπνπ κε ηηο ινγηζηηθέο αμίεο.

12

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα

Ο ινγαξηαζκφο ηακηαθψλ δηαζεζίκσλ αλαιχεηαη φπσο παξαθάησ:

Τακείν Μεηξεηώλ
Καηαζέζεηο όςεσο ζε επξώ
ύνολο ηαμιακών διαθεζίμυν

13

31/12/2016 31/12/2015
147,60
830,67
136.083,96 803.886,04
136.231,56 804.716,71

Μεηνρηθό θεθάιαην

Σα Μεηνρηθφ Κεθάιαην ηεο εηαηξίαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 270.000,00 επξψ, είλαη πιήξσο
θαηαβεβιεκέλν θαη δηαηξείηαη ζε 9.000 νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο 30,00 επξψ ε θάζε κηα.
14

Λνηπά απνζεκαηηθά

Ο ινγαξηαζκφο ινηπά απνζεκαηηθά, ζπλνιηθνχ χςνπο € 53.000,00, αθνξά ην ζρεκαηηζκέλν απφ
πξνεγνχκελεο ρξήζεηο ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ € 38.000,00 πιένλ ηνπ πνζνχ ησλ € 15.000,00, πνπ
ζρεκαηίζζεθε ζηελ θιεηφκελε ρξήζε.
15

Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδόκελνπο

χκθσλα κε ην Διιεληθφ εξγαηηθφ δίθαην, νη εξγαδφκελνη δηθαηνχληαη απνδεκίσζεο ζε πεξηπηψζεηο
απφιπζεο ή ζπληαμηνδφηεζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο ζρεηίδεηαη κε ηηο απνδνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ, ηε
δηάξθεηα ππεξεζίαο θαη ηνλ ηξφπν απνρψξεζεο (απφιπζε ή ζπληαμηνδφηεζε). Ζ απνδεκίσζε πνπ
θαηαβάιιεη ε κεηξηθή εηαηξία, ζε πεξίπησζε ζπληαμηνδφηεζεο, είλαη ίζε κε 40% ηνπ πνζνχ πνπ ζα
πιεξσλφηαλ ζε πεξίπησζε απφιπζεο.
εκεηψλεηαη φηη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξφβιεςεο γηα απνδεκίσζε ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία,
πνπ παξνπζηάδεηαη ζηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, δελ εθαξκφζηεθε ε κέζνδνο ηεο
Πξνβεβιεκέλεο Πηζηνχκελεο Μνλάδαο (Projected Unit Credit Method), πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην ΓΛΠ
19, αιιά ππνινγίζηεθε κε ην 40% ηεο απνδεκίσζεο ιφγσ απφιπζεο ηνπ Ν.2112/1920. Λφγσ ηνπ
κηθξνχ αξηζκνχ ησλ ππαιιήισλ εθηηκάηαη φηη δελ ππάξρεη ζεκαληηθή απφθιηζε.
Τπόλοιπο ςποσπέυζηρ ηην 1.1.2015
Κόζηνο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ απαζρόιεζεο
Τπόλοιπο ςποσπέυζηρ ηην 31.12.2015
Τπόλοιπο ςποσπέυζηρ ηην 31.12.2016

5.693,33
-5.693,33
0,00
0,00
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Αλαβαιιόκελνο θόξνο εηζνδήκαηνο

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο / ππνρξεψζεηο φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζρεηηθέο
πξνζσξηλέο θνξνινγηθέο δηαθνξέο, έρνπλ σο εμήο:
31/12/2016 31/12/2015
Αναβαλλόμενερ θοπολογικέρ ςποσπεώζειρ
Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο
Γεδνπιεπκέλα έζνδα

-579,49
-252.767,12

-548,99
0,00

ύνολο θοπολογικήρ ςποσπέυζηρ

-253.346,61

-548,99

132.080,53

0,00

132.080,53

0,00

-121.266,08

-548,99

Αναβαλλόμενερ θοπολογικέρ απαιηήζειρ
Δπί θνξνινγηθώλ δεκηώλ
ύνολο θοπολογικήρ απαίηηζηρ
Τπόλοιπο αναβαλλόμενος θόπος (ζςμτηθιζμένο)

Οη κεηαβνιέο ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ / ππνρξεψζεσλ φπσο πξνθχπηνπλ απφ
ηηο ζρεηηθέο πξνζσξηλέο θνξνινγηθέο δηαθνξέο, έρνπλ σο εμήο:
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
31/12/2014 1/1-31/12/2015 31/12/2015
Αναβαλλόμενες υορολογικές σποτρεώσεις
Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Τακτοποίηση πωλήσεων
Σύνολο υορολογικής σποτρέφσης

-450,93
0,00
-450,93

-98,06
0,00
-98,06

-548,99
0,00
-548,99

Αναβαλλόμενες υορολογικές απαιτήσεις
Παροτές σε εργαζόμενοσς
Επί υορολογικών ζημιών
Σύνολο υορολογικής απαίτησης

1.480,27
74.120,41
75.600,68

-1.480,27
-74.120,41
-75.600,68

0,00
0,00
0,00

Υπόλοιπο αναβαλλόμενοσ υόροσ (σσμυηυισμένο)

75.149,75

-75.698,74

-548,99

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
1/1-31/12/2016

31/12/2016

-30,50
-579,49
-252.767,12 -252.767,12
-252.797,62 -253.346,61

0,00
132.080,53
132.080,53

0,00
132.080,53
132.080,53

-120.717,09 -121.266,08

Ζ αλάιπζε ηνπ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ φπσο πξνέθπςε ηελ 31/12/2016 θαη ηελ 31/12/2015 έρεη σο
εμήο:

Τπόινηπν έλαξμεο πεξηόδνπ (1/1/16, 1/1/15)
Αλαβαιιόκελνο θόξνο (έμνδν, έζνδν) πεξηόδνπ
Τπόλοιπο λήξηρ πεπιόδος (31/12/16, 31/12/15)

31/12/2016 31/12/2015
-548,99 157.051,77
120.717,09 -157.600,76
-121.266,08
-548,99

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο / ππνρξεψζεηο σο πξνο ηε ιήμε ηνπο αλαιχνληαη σο εμήο:

Βρατσπρόθεσμες
Μακροπρόθεσμες
Σύνολο αναβαλλόμενοσ υόροσ

31/12/2016 31/12/2015
-120.726,59
0,00
-539,49
-548,99
-121.266,08
-548,99
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Γάλεηα
31/12/2016

Βξαρππξόζεζκα δάλεηα
Factoring
ύνολο βπασςππόθεζμυν δανείυν

18

31/12/2015

2.068.184,10
17.333,76
2.085.517,86

610.883,43
166.153,80
777.037,23

Πξνκεζεπηέο

ύνολο ππομηθεςηών

31/12/2016 31/12/2015
1.550.529,08 921.179,23

Πνζφ 343.905,95 επξψ, πνζνζηφ 22% ηνπ ππνινίπνπ πξνκεζεπηψλ ηεο 31/12/2016, αθνξά
ππνρξέσζε πξνο ηε κεηξηθή εηαηξία ΔΛΗΝΟΗΛ Α.Δ.
19

Λνηπέο ππνρξεώζεηο

Αζθαιηζηηθά Τακεία
Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Γεδνπιεπκέλεο ακνηβέο ηξίησλ
Δζνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ
Φόξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΦΠΑ)
Φόξνη - ηέιε ακνηβώλ πξνζσπηθνύ
Φόξνη - ηέιε ακνηβώλ ηξίησλ
Λνηπνί Φόξνη - Τέιε
ύνολο λοιπών ςποσπεώζευν

20

31/12/2016 31/12/2015
5.288,30
1.106,59
6.076,93
0,00
63.242,00 10.833,44
80.220,70 85.351,15
0,00 75.146,98
843,87
34,05
899,64
4.115,00
40.517,31 16.834,62
197.088,75 193.421,83

Κύθινο εξγαζηώλ (Πσιήζεηο)
1/131/12/2016

Πσιήζεηο ππεξεζηώλ (έζνδα από παξνρή
ππεξεζηώλ κειέηεο-επίβιεςεο έξγσλ)
ύνολο κύκλος επγαζιών

21

9.622.427,70 3.987.971,48
9.622.427,70 3.987.971,48

Κόζηνο πσιήζεσλ
1/131/12/2016

Κόζηνο πσιήζεσλ ππεξεζηώλ (έζνδα από
παξνρή ππεξεζηώλ κειέηεο-επίβιεςεο έξγσλ)
ύνολο κόζηοςρ πυληθένηυν

22

1/131/12/2015

1/131/12/2015

8.831.772,72 3.380.741,14
8.831.772,72 3.380.741,14

Έμνδα δηνηθήζεσο

Aκνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ
Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ
Παξνρέο ηξίησλ
Φόξνη - Τέιε
Γηάθνξα έμνδα
Απνζβέζεηο
ύνολο εξόδυν διοίκηζηρ

1/11/131/12/2016 31/12/2015
0,00
1.924,00
157.000,00 161.705,10
1.443,07
1.930,32
1.120,00
1.355,25
3.883,75
6.895,42
1.400,88
1.090,54
164.847,70 174.900,63
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Έμνδα δηαζέζεσο

Aκνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ
Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ
Παξνρέο ηξίησλ
Γηάθνξα έμνδα
Τόθνη θαη ζπλαθή έμνδα
ύνολο εξόδυν διάθεζηρ

24

1/11/131/12/2016
31/12/2015
1.641,16
1.477,65
1.641,16
1.477,65

Υξεκαηννηθνλνκηθό θόζηνο (Καζαξό)

Πηζησηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έζνδα
Έμνδα ηόθσλ & ρξεκαηνδνηήζεσλ
Έμνδα Πξνκεζεηώλ Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ
Λνηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα
ύνολο σπημαηοοικονομικών εξόδυν
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1/131/12/2015
42.542,71
11.820,00
7.230,42
9.295,16
1.433,67
72.321,96

Άιια έμνδα

Λνηπά έμνδα
ύνολο άλλυν εξόδυν

25

1/131/12/2016
1.627,49
93.851,34
10.667,77
16.132,84
11,33
122.290,77

1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015
-271,33
-223,49
36.449,27
27.798,52
47.931,12
23.316,79
1.673,51
3.428,32
85.782,57
54.320,14

Φόξνη

Σν πνζφ ηνπ Φφξνπ Δηζνδήκαηνο πνπ θαηαρσξήζεθε ζηα Απνηειέζκαηα ρξήζεσο 2016 θαη 2015
αληίζηνηρα αλαιχεηαη σο εμήο:

Αλαβαιιόκελνο θόξνο (έμνδν)
Φόξνο εηζνδήκαηνο
Γηαθνξέο θνξνινγηθνύ ειέγρνπ θαη ινηπνί κε ελζσκαη.ζην ιεηηνπξγηθό
θόζηνο θόξνη
Αναβαλλόμενορ θόπορ

1/11/131/12/2016 31/12/2015
-120.717,09 -75.698,74
-3.148,05
-8.663,56
0,00

-3.610,25

-123.865,14

-87.972,55

Ζ ζπκθσλία ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο κε ηα απνηειέζκαηα πξηλ ην θφξν κε βάζε ηνπο ηζρχνληεο
ζπληειεζηέο θαη ηνπ εμφδνπ ηεο θνξνινγίαο έρεη σο εμήο:

Κέπδη/(Ζημιέρ) ππο θόπυν
Φόξνο ππνινγηζκέλνο κε ηνλ θνξνινγηθό ζπληειεζηή ηεο Δηαηξείαο
(29%)
Φνξνινγηθή αλακόξθσζε εζόδσλ/εμόδσλ
Με ελζσκαη.ζην ιεηηνπξγηθό θόζηνο θόξνη
Δπίδξαζε από ηε δηαθνξά θνξνινγηθώλ ζπληειεζηώλ
Φόποι
Κέπδη/(Ζημιέρ) μεηά από θόποςρ

1/11/131/12/2016 31/12/2015
416.265,82 310.003,40
-120.717,09 -89.900,99
-3.148,05
-3.132,45
0,00
-3.610,25
0,00
8.671,14
-123.865,14 -87.972,55
292.400,68 222.030,85
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Βαζηθά θαη απνκεησκέλα θέξδε αλά κεηνρή

Σα βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή, ηα νπνία θαη ηαπηίδνληαη κε ηα απνκεησκέλα, ππνινγίδνληαη κε δηαίξεζε
ηνπ θέξδνπο πνπ αλαινγεί ζηνπο κεηφρνπο ηεο εηαηξίαο, κε ηνλ ζηαζκηζκέλν κέζν αξηζκφ ησλ θνηλψλ
κεηνρψλ ζηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ.

Κέξδε/(Εεκίεο) πνπ αλαινγνχλ ζηνπο κεηφρνπο
ηαζκηζκέλνο κέζνο αξηζκφο κεηνρψλ
Βαζηθά Κέξδε/(Εεκίεο) θαηά κεηνρή (επξώ αλά κεηνρή)

1/1 1/1 31/12/2016 31/12/2015
292.400,68 222.030,85
9.000
9.000
32,4890

24,6701

28 Μεξίζκαηα αλά κεηνρή
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξίαο ζα πξνηείλεη ζηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηε κε δηαλνκή
κεξίζκαηνο κε βάζε ηα νξηδφκελα ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Α.Ν. 148/1967.
29 Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο
Ζ εηαηξία έρεη ειεγρζεί κέρξη θαη ηε ρξήζε 2009 απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο. Γηα ηηο ρξήζεηο 2011-2013
έρεη εθδνζεί Φνξνινγηθφ Πηζηνπνηεηηθφ ρσξίο επηθχιαμε απφ ηνπο Σαθηηθνχο Οξθσηνχο Διεγθηέο
Λνγηζηέο ζχκθσλα κε ην άξζξν 82 ηνπ Ν. 2238/1994. Δπίζεο γηα ηηο ρξήζεηο 2014-2015 έρεη εθδνζεί
Φνξνινγηθφ Πηζηνπνηεηηθφ ρσξίο επηθχιαμε απφ ηνπο Σαθηηθνχο Οξθσηνχο Διεγθηέο Λνγηζηέο
ζχκθσλα κε ην άξζξν 65Α ηνπ Ν. 4174/2013, ελψ γηα ηε ρξήζε 2016 βξίζθεηαη ζε εμέιημε θνξνινγηθφο
έιεγρνο απφ ηνλ λφκηκν ειεγθηή. Γελ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ ζεκαληηθέο ππνρξεψζεηο απφ ηηο
αλέιεγθηεο ρξήζεηο.
30 Δγγπήζεηο
31/12/2016
Δγγπήζεηο ηξαπεδψλ γηα ηελ ηήξεζε θαιήο εθηέιεζεο
φξσλ ζπκβάζεσο κε πειάηεο καο
Άιιεο εγγπήζεηο ηξίησλ γηα εμαζθάιηζε ππνρξεψζεσλ
Δγγπήζεηο ππεξγνιάβσλ γηα εμαζθάιηζε εθηειέζεσο
φξσλ ζπκβάζεσλ
ύλνιν εγγπήζεσλ

31/12/2015

2.186.182,88
466.903,38
5.750.000,00 2.750.000,00
1.295.050,00 1.396.260,00
9.231.232,88 4.613.163,38

31 Δπίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο
Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο δηθαζηηθψλ ή δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ πνπ ελδέρεηαη λα
έρνπλ επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξίαο.
32 Αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ
Αξηζκφο απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ:

Ζκεξνκίζζηνη
ύλνιν

31/12/2016 31/12/2015
3
1
3
1

33 Κεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο
Ζ εηαηξία θαηά ηε ρξήζε ηνπ 2016 πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεηο ζε πάγηα ζηνηρεία χςνπο 6.206,74
επξψ.
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34

πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κε ηελ εηαηξία κέξε

Οη ζπλαιιαγέο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε ηεο εηαηξίαο απεηθνλίδνληαη παξαθάησ:
Α) Οη ζπλαιιαγέο ηεο εηαηξίαο κε ηε κεηξηθή εηαηξία ΔΛΗΝΟΗΛ Α.Δ., θαζψο θαη νη κεηαμχ ηνπο απαηηήζεηο
θαη ππνρξεψζεηο ηελ 31/12/2016 θαη ηελ 31/12/2015 αληίζηνηρα, έρνπλ φπσο παξαθάησ:
Πυλήζειρ αγαθών και παποσή
Αγοπέρ αγαθών και Λήτη
Απαιηήζειρ
Τποσπεώζειρ
Τπηπεζιών
ςπηπεζιών
1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015
ΔΛΙΝΟΙΛ ΑΔ
0,00
0,00
144.088,70
144.000,00
0,00
0,00 345.608,59 455.846,91
ύνολο
0,00
0,00
144.088,70
144.000,00
0,00
0,00 345.608,59 455.846,91

Β) Γελ ππάξρνπλ δεδνπιεπκέλεο παξνρέο πξνο ηα κέιε ηεο δηνίθεζεο.
Γ) Γελ έρνπλ ρνξεγεζεί δάλεηα ζε κέιε ηνπ Γ.. ή ζε ινηπά δηεπζπληηθά ζηειέρε ηεο εηαηξίαο.
35

Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο

Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο.
36

Μεηαγελέζηεξα γεγνλόηα

Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθά γεγνλφηα κεηαγελέζηεξα ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2016, ηα νπνία ζα έπξεπε ή
λα θνηλνπνηεζνχλ ή λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηα θνλδχιηα ησλ δεκνζηεπκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.

Κεθηζηά, 26 Απξηιίνπ 2017

Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ

ΗΩΑΝΝΖ ΑΛΖΓΗΕΑΚΖ

ΓΔΩΡΓΗΟ ΣΟΤΝΗΑ

ΜΑΡΗΑ ΣΑΥΑΚΖ

Α.Γ.Σ. ΑΚ 768073

Α.Γ.Σ. Υ 065412

Α.Γ.Σ. Φ 020957

ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ

ΑΡ.ΑΓΔΗΑ Ο.Δ.Δ. 13622
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