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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «"Δ Ι Ο Λ Κ Ο Σ "   Κ Α Τ Α  Σ Κ Ε Υ Α Σ Τ Ι Κ Η   Α Τ Ε» 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
 
Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας « “ΔΙΟΛΚΟΣ” 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ   ΑΤΕ», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2015, τη 
κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό 
προσάρτημα.  
 
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 
 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές 
δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε 
απάτη είτε σε λάθος. 
 
Ευθύνη του Ελεγκτή 
 
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με 
βάση τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα 
πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε 
και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 
 
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με 
τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόμενες διαδικασίες 
βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους 
ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά 
τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που 
σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 
εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με 
σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο 
έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων 
που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και 
αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
 
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 
θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 
 
 
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη 
 
Από τον έλεγχο μας προέκυψε ότι : 1) Στους λογαριασμούς των  «Αποθεμάτων» περιλαμβάνονται 
κονδύλια συνολικού ύψους 1.000 χιλ. ευρώ περίπου για τα οποία, κατά τη γνώμη μας, θα έπρεπε να 
σχηματισθεί πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων για το ενδεχόμενο μη ρευστοποίησής τους. Λόγω 
του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των αποθεμάτων και τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται 
αυξημένα κατά 1.000 χιλ. ευρώ περίπου. 2) Μεταξύ των απαιτήσεων περιλαμβάνονται και 
καθυστερημένες απαιτήσεις ποσού 500 χιλ. ευρώ περίπου. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, 
που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη για την 



 4

κάλυψη ζημιών που θα προκύψουν από την ενδεχόμενη μη είσπραξη των απαιτήσεων αυτών. Λόγω 
του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των απαιτήσεων και τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται 
αυξημένα κατά 500 χιλ. ευρώ περίπου 3) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν 
εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2010 μέχρι 2015. Ως εκ τούτου  τα φορολογικά 
αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε 
εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν  καταλογιστούν σε μελλοντικό 
φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. 
Από τον έλεγχό μας δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για την εκτίμηση του 
ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.  
 
Γνώμη με Επιφύλαξη 
 
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο 
«Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη», οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν 
εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας « “ΔΙΟΛΚΟΣ” ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ   
ΑΤΕ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 
 
 
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 
 
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού 
Συμβουλίου με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τις 
διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. 

 

Αθήνα, 06 Ιουνίου 2016 

Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια 

 

Αλεξανδροπούλου Ευθυμία 

Αρ. Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.  15411 

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 

Μέλος της Crowe Horwath International 

Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα 11257 

Αρ. Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125 

 

 

 

 

 



 5

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 

 

Σημείωση 31.12.2015 31.12.2014
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια

Ακίνητα 6.1 68.143,38 71.032,04
Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 136.813,29 118.842,81
Λοιπός εξοπλισμός 6.1 25.304,72 31.530,92

Σύνολο 230.261,39 221.405,77

Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα 6.2 3.527,84 6.895,15

Σύνολο 3.527,84 6.895,15

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Δάνεια και απαιτήσεις 4.702,28 3.754,48
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 6.843,20 6.843,20

Σύνολο 11.545,48 10.597,68
Σύνολο μη κυκλοφορούντων 245.334,71 238.898,60

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα

Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα 2.578.451,60 3.054.553,21
Προκαταβολές για αποθέματα 21.902,79 7.643,77

Σύνολο 2.600.354,39 3.062.196,98

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις 7.1.1 2.641.486,61 1.430.636,16
Λοιπές απαιτήσεις 7.1.2 1.270.745,85 1.279.083,07
Προπληρωμένα έξοδα 19.973,21 11.602,11
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 7.1.3 1.371.886,40 291.098,49

Σύνολο 5.304.092,07 3.012.419,83
Σύνολο κυκλοφορούντων 7.904.446,46 6.074.616,81
Σύνολο ενεργητικού 8.149.781,17 6.313.515,41

Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια

Κεφάλαιο 1.072.025,47 1.072.025,47
Υπέρ το άρτιο 2.571.782,01 2.571.782,01

Σύνολο 3.643.807,48 3.643.807,48

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 78.003,89 78.003,89
Αποτελέσματα εις νέο -1.301.203,21 -1.400.377,44

Σύνολο -1.223.199,32 -1.322.373,55
Σύνολο καθαρής θέσης 2.420.608,16 2.321.433,93

Προβλέψεις
Λοιπές προβλέψεις 8.1 119.592,33 119.592,33

Σύνολο 119.592,33 119.592,33

Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 9.1.1 3.900.000,00 2.700.000,00
Σύνολο 3.900.000,00 2.700.000,00

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικές υποχρεώσεις 9.2.1 1.155.783,56 645.985,29
Λοιποί φόροι και τέλη 9.2.2 344.780,87 60.216,63
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 32.036,03 24.643,84
Λοιπές υποχρεώσεις 176.360,52 437.831,32
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 619,70 3.812,07

Σύνολο 1.709.580,68 1.172.489,15
Σύνολο υποχρεώσεων 5.609.580,68 3.872.489,15
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 8.149.781,17 6.313.515,41
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 
 
Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία Σημείωση 2015 2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός) 10 6.626.955,11 3.421.838,01
Κόστος πωλήσεων 10 -6.126.167,89 -3.344.872,78
Μικτό αποτέλεσμα 500.787,22 76.965,23
Λοιπά συνήθη έσοδα 48.387,54 4.378,20

549.174,76 81.343,43

Έξοδα διοίκησης 10 -272.665,23 -424.630,67
Έξοδα διάθεσης 10 -25.549,18 -52.418,20
Λοιπά έξοδα και ζημιές -2.234,98 -5.482,53
Λοιπά έσοδα και κέρδη 1.953,95 0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 250.679,32 -401.187,97
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 104,34 265,41
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα -151.609,43 -166.307,87
Αποτέλεσμα προ φόρων 99.174,23 -567.230,43
Φόροι εισοδήματος 0,00 0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 99.174,23 -567.230,43
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Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2015 
 
1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία 

 

α) Επωνυμία: "Δ Ι Ο Λ Κ Ο Σ "   Κ Α Τ Α  Σ Κ Ε Υ Α Σ Τ Ι Κ Η   Α Τ Ε 

β) Νομικός τύπος: Ανώνυμη εταιρεία. 

γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2015 - 31.12.2015 

δ)  Διεύθυνση της έδρας: Λεύκης 111,  Κρυονέρι Αττικής, Τ.Κ. 145 68 

ε) Α.Μ.Α.Ε.: 38126/04/Β/97/03/(03) 

ΓΕ.ΜΗ.: 124251601000 

στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για 
την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  

ζ) Η εταιρεία  ανήκει στην κατηγορία των «μικρών» οντοτήτων. 

η)  Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη 
συμφωνία με τον παρόντα νόμο. 

θ) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το 
λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.  

ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί. 

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

Η Εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την 
προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

3. Λογιστικές αρχές και μέθοδοι 
 

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση κρίσης και την διενέργεια 
εκτιμήσεων από την διοίκηση, τα οποία επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών, τα 
αναγνωριζόμενα ποσά των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και γνωστοποιήσεων. 
Αυτές οι εκτιμήσεις και παραδοχές βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και σε λοιπούς παράγοντες 
που θεωρείται ότι είναι εύλογα για τις περιστάσεις. Τα πραγματικά γεγονότα όμως, μπορεί να διαφέρουν 
από αυτές τις εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές παραδοχές επανεκτιμούνται σε συνεχή βάση.   

Οι λογιστικές εκτιμήσεις γίνονται κυρίως για τον υπολογισμό των αποσβέσεων των  παγίων, τις 
συμμετοχές, την απομείωση των απαιτήσεων, τις προβλέψεις και την εκτίμηση της εύλογης αξίας εφόσον 
επιλέγεται η εφαρμογή της. 
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3.1. Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές και μέθοδοι 

Η εταιρεία για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εφαρμόζει τις 
ακόλουθες λογιστικές αρχές και μεθόδους, στα πλαίσια της βασικής αρχής του δουλευμένου.  

3.1.1. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

α) Αρχική καταχώριση 

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο 
περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή 
επιδιωκόμενη χρήση.  

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται στο 
αποσβέσιμο κόστος (αρχικό κόστος κτήσεως, πλέον κάθε μεταγενέστερη δαπάνη που πληροί τον ορισμό 
του περιουσιακού στοιχείου, μείον σωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες απομειώσεως). 

Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη 
ζωή τους, η οποία εκτιμήθηκε ως ακολούθως: 

 Κτίρια και τεχνικά έργα: 25 έτη. 

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

 Μεταφορικά μέσα επιβατικά : 16 έτη. 

 Μεταφορικά μέσα φορτηγά κ.λπ. : 12 έτη. 

 Έπιπλα και εξοπλισμός γραφείων 10 έτη και Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές : 5 έτη 

Ζημία απομειώσεως καταχωρίζεται όταν εκτιμάται ότι η λογιστική αξία του στοιχείου έχει υπερβεί 
την ανακτήσιμη αξία του. 

Οι λογιστικές αξίες των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ελέγχονται για απομείωση 
όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστικές αξίες τους είναι μεγαλύτερες από τις ανακτήσιμες. Στην 
περίπτωση αυτή υπολογίζεται η ανακτήσιμη αξία των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και αν οι λογιστικές 
αξίες υπερβαίνουν την εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία, η σχετική διαφορά καταχωρίζεται ως ζημία 
απομείωσης στην κατάσταση αποτελεσμάτων.  

γ) Διαγραφή 

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία διαγράφονται κατά την πώλησή τους ή αν η Εταιρεία δεν αναμένει 
μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρησιμοποίησή τους ή την πώλησή τους.  

3.1.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία  

Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν δικαιώματα, λογισμικά προγράμματα και λοιπά 
έξοδα που είχαν καταχωρηθεί σε προηγούμενες χρήσεις στην εν λόγω κατηγορία.  
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Η αξία των δικαιωμάτων περιλαμβάνει το κόστος κτήσεως των εν λόγω στοιχείων, καθώς και κάθε 
δαπάνη που έχει μεταγενέστερα πραγματοποιηθεί για την επέκταση της διάρκειας της ισχύος τους, 
μειωμένη κατά το ποσό των σωρευμένων αποσβέσεων και απομειώσεων της αξίας τους 

Η αξία των λογισμικών προγραμμάτων περιλαμβάνει το κόστος αγοράς λογισμικών προγραμμάτων 
καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί προκειμένου αυτά να τεθούν σε καθεστώς λειτουργίας, 
μειωμένη κατά το ποσό των σωρευμένων αποσβέσεων και τυχόν απομειώσεων της αξίας τους. Σημαντικές 
μεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται στα λογισμικά προγράμματα όταν προσαυξάνουν την 
απόδοση τους πέραν των αρχικών προδιαγραφών.  

Η απόσβεση των αδειών – παραχωρήσεων - δικαιωμάτων λογίζεται βάσει της σταθερής μεθόδου 
αποσβέσεως εντός της περιόδου ισχύος τους. Η απόσβεση των λογισμικών προγραμμάτων λογίζεται βάσει 
της σταθερής μεθόδου αποσβέσεως σε 5 έτη.  

Η απόσβεση όλων των ανωτέρω στοιχείων περιλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

3.1.3. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

3.1.3.1. Συμμετοχές 

Οι συμμετοχές παρακολουθούνται στο κόστος κτήσεως υποκείμενες σε έλεγχο απομειώσεως της 
αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ή γεγονότα που υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία τους ενδέχεται να 
μην είναι ανακτήσιμη. Ζημίες απομειώσεως καταχωρίζονται όταν η λογιστική αξία των συμμετοχών 
υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία τους. Ως ανακτήσιμη αξία θεωρείται η αξία χρήσεως που είναι η παρούσα 
αξία των αναμενόμενων μελλοντικών χρηματοροών από την συμμετοχή, στην επόμενη πενταετία και της 
υπολειμματικής της αξίας στο τέλος της πενταετίας. 

3.1.3.2. Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

α) Αρχική καταχώριση 

Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, 
δηλαδή στο κόστος που απαιτήθηκε για την απόκτηση τους. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει το σύνολο 
των ταμειακών διαθεσίμων (ή ταμειακών ισοδύναμων) ή την εύλογη αξία άλλου ανταλλάγματος που 
διατέθηκε για την απόκτηση, πλέον δαπάνες αγοράς. 

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
αποτιμούνται στο κόστος κτήσεώς τους (ονομαστικά ποσά) μείον τυχόν ζημίες απομειώσεως, εκτός από τα 
έντοκα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία, όταν τα ποσά, ο χρόνος λήξεώς τους ή το 
επιτόκιο είναι σημαντικά, αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου 
(ή με τη σταθερή μέθοδο).   

Ζημία απομειώσεως προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι μεγαλύτερη από το ποσό 
που η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό. 

Το ποσό που η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο 
είναι το μεγαλύτερο από: 
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 Την παρούσα αξία του ποσού που εκτιμάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό στοιχείο, 
υπολογιζόμενη με τη χρήση του αρχικού πραγματικού επιτοκίου. 

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

Οι ζημίες απομειώσεως καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και αναστρέφονται ως 
κέρδη σε αυτή, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν πάψουν να υφίστανται. Αναστροφή γίνεται μέχρι της 
αξίας που θα είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε καταχωριστεί ζημία απομειώσεως.  

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα αποτιμούνται με την ισοτιμία του 
ξένου νομίσματος κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι σχετικές συναλλαγματικές διαφορές 
καταχωρίζονται στα αποτελέσματα.  

γ) Διαγραφή 

Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται όταν και μόνον όταν εκπνεύσουν τα 
συμβατικά δικαιώματα επί των ταμιακών ροών του στοιχείου ή μεταβιβαστούν ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι 
και τα οφέλη που προκύπτουν από την κυριότητα του στοιχείου αυτού. 

3.1.4. Φόροι εισοδήματος 

3.1.4.1. Τρέχων φόρος 

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος περιλαμβάνει: 

 Τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει με βάση τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας 
φορολογικής νομοθεσίας. 

 Τον φόρο εισοδήματος και τις προσαυξήσεις που προκύπτουν από τον φορολογικό έλεγχο.  

Οι διαφορές του φορολογικού ελέγχου, καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων της 
χρήσεως, κατά την οποία βεβαιώνονται από τις φορολογικές αρχές και γίνονται αποδεκτές από 
την Εταιρεία. 

3.1.4.2. Αναβαλλόμενοι φόροι 

Αναβαλλόμενοι φόροι προκύπτουν όταν υπάρχουν προσωρινές (αναστρέψιμες) διαφορές μεταξύ 
λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσεως στοιχείων του ισολογισμού.  

Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων. 

3.1.5. Αποθέματα 

α) Αρχική καταχώριση 

Τα αποθέματα καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που 
απαιτείται για να έλθει κάθε στοιχείο των αποθεμάτων στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη 
χρήση.  

Ειδικότερα το κόστος των ιδιοπαραγόμενων αποθεμάτων, περιλαμβάνει το κόστος πρώτων υλών, 
αναλώσιμων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται άμεσα με τα εν λόγω στοιχεία. Επιπλέον 
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περιλαμβάνει μια εύλογη αναλογία σταθερών και μεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έμμεσα με το 
ιδιοπαραγόμενο στοιχείο, στο βαθμό που τα ποσά αυτά αναφέρονται στην περίοδο παραγωγής.  

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα αποθέματα αποτιμούνται στην κατ' είδος χαμηλότερη 
τιμή μεταξύ του κόστους κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Το κόστος κτήσεως 
προσδιορίζεται με τη μέθοδο του μέσου σταθμικού. Στην περίπτωση αποτιμήσεως στην καθαρή 
ρευστοποιήσιμη αξία, η ζημία απομειώσεως καταχωρίζεται ως κόστος πωληθέντων, εκτός αν είναι 
σημαντική, οπότε ενσωματώνεται στο κονδύλι «απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων». 

 

3.1.6. Προκαταβολές και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Οι προκαταβολές δαπανών καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως (καταβαλλόμενα ποσά) και  
αποτιμούνται μεταγενέστερα στο αρχικό κόστος κτήσεως, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της 
αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομειώσεως. Η απομείωση των προκαταβολών δαπανών 
αναφέρεται στην περίπτωση στην οποία ο λήπτης του σχετικού ποσού δεν είναι σε θέση ούτε να 
εκπληρώσει την δέσμευση που ανέλαβε ούτε να επιστρέψει το υπόλοιπο του ποσού. 

Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως 
και αποτιμούνται μεταγενέστερα στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και ανακτήσιμης αξίας, 
δηλαδή του ποσού που αναμένεται να ληφθεί. 

3.1.7. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, τόσο κατά την αρχική καταχώριση, όσο και μεταγενέστερα, 
αποτιμούνται στα ονομαστικά ποσά τους, εκτός από τις μακροπρόθεσμης λήξεως, οι οποίες αποτιμούνται 
στο αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου (ή με τη σταθερή μέθοδο). Οι 
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα αποτιμούνται με την ισοτιμία του 
ξένου νομίσματος κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι σχετικές συναλλαγματικές διαφορές 
καταχωρίζονται στα αποτελέσματα. 

β) Διαγραφή 

Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική δέσμευση 
εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την δημιούργησε δεν 
υφίσταται πλέον.  

 

3.1.8. Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση 

Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο 
ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. Διαφορές που προκύπτουν είτε 
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κατά την επανεκτίμησή είτε κατά το διακανονισμό των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 
καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.  

β) Διαγραφή 

Μια μη χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική δέσμευση 
εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την δημιούργησε δεν 
υφίσταται πλέον.  

3.1.9. Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που 
αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους, εκτός αν η αποτίμηση στην παρούσα αξία του ποσού 
που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους έχει σημαντική επίδραση στα ποσά των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Ειδικότερα, οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, που 
προκύπτουν από προγράμματα καθορισμένων παροχών, καταχωρίζονται και αποτιμούνται στα 
προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 

3.1.10. Κρατικές επιχορηγήσεις 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που λαμβάνονται για απόκτηση πάγιων στοιχείων καταχωρίζονται ως 
αναβαλλόμενα έσοδα (έσοδα επόμενων περιόδων) και μεταφέρονται τμηματικά στα αποτελέσματα ως 
έσοδα κατ' αναλογία των αποσβέσεων των πάγιων στοιχείων για τα οποία ελήφθησαν, ενώ αυτές που 
λαμβάνονται για κάλυψη εξόδων καταχωρίζονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην ίδια περίοδο που 
καταχωρίζονται και τα αντίστοιχα έξοδα. 

3.1.11. Έσοδα και έξοδα 

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

Ειδικότερα: 

 Τα έσοδα από πώληση αγαθών καταχωρίζονται εντός της περιόδου στην οποία καθίστανται 
δουλευμένα και εφόσον πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

 Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με 
την κυριότητά τους. 

 Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή. 

 Τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα και θεωρείται 
σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα. 

 Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών και κατασκευαστικά συμβόλαια καταχωρίζονται με τη μέθοδο 
της ολοκληρωμένης σύμβασης. 

 Τα έσοδα που προέρχονται από τη χρήση περιουσιακών στοιχείων της οντότητας από τρίτους 
καταχωρίζονται ως εξής: 
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 Oι τόκοι βάσει χρονικής αναλογίας με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου ή τη σταθερή 
μέθοδο.  

 Τα μερίσματα ή παρόμοιας φύσεως εισόδημα από τη συμμετοχή στην καθαρή θέση άλλων 
οντοτήτων όταν εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει τη διανομή τους. 

  Τα δικαιώματα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων. 

3.1.12. Στοιχεία της καθαρής θέσεως 

Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στα 
ονομαστικά ποσά, που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί. 

3.1.13. Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

Τα στοιχεία αυτά αφορούν ενδεχόμενα δικαιώματα και δεσμεύσεις αντίστοιχα, τα οποία προκύπτουν 
από γεγονότα του παρελθόντος και η ύπαρξή τους θα επιβεβαιωθεί μόνο από το αν συμβούν ή δεν 
συμβούν ένα ή περισσότερα αβέβαια μελλοντικά γεγονότα, τα οποία δεν είναι πλήρως υπό τον έλεγχο της 
Εταιρείας. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται στις σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

3.1.14. Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού 

Οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, 
προσαρμόζονται, εάν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι διορθωτικά γεγονότα μετά την ημερομηνία αυτή 
επιβάλλουν προσαρμογές της αξίας τους. Οι προσαρμογές αυτές γίνονται για τέτοια γεγονότα, ως την 
ημερομηνία εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μη διορθωτικά, 
μετά την ημερομηνία του ισολογισμού γεγονότα, γνωστοποιούνται εφόσον είναι σημαντικά, στις 
σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.   

3.1.15. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές 

Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και σε 
άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων αναμενόμενων μελλοντικών γεγονότων που, υπό τις παρούσες 
συνθήκες, αναμένεται να πραγματοποιηθούν. 

3.2. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων, μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων και διόρθωση 
σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων 

3.2.1. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων 

 Οι μεταβολές λογιστικών αρχών και μεθόδων, καταχωρίζονται με αναδρομική επαναδιατύπωση των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με τις καταστάσεις της 
τρέχουσας περιόδου, ώστε τα παρουσιαζόμενα κονδύλια να είναι συγκρίσιμα. 

Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας μεταβολής. 

3.2.2 Μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων 

Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων καταχωρίζονται στην περίοδο, στην οποία διαπιστώνεται 
ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι 
μεταβολές αυτές δεν καταχωρίζονται αναδρομικά. 
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3.2.3. Διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων 

Οι διορθώσεις σφαλμάτων καταχωρίζονται με την αναδρομική διόρθωση των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με τις καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου.  

Στην παρούσα περίοδο 2015 δεν εντοπίστηκε σφάλμα προηγούμενης περιόδου. 

 
4. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόμου προκειμένου να επιτευχθεί εύλογη παρουσίαση των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
 

Όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η εταιρεία παρεκκλίνει από την εφαρμογή μιας διατάξεως του 
νόμου για να εκπληρώσει την υποχρέωση της εύλογης παρουσιάσεως των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων, γνωστοποιεί και αιτιολογεί επαρκώς την παρέκκλιση αυτή.  

Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως. 

5. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρεώσεως με περισσότερα από ένα κονδύλια του 
ισολογισμού 
 

Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζεται με περισσότερα από ένα 
κονδύλια του ισολογισμού. 

6. Πληροφορίες σχετικά με ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 

6.1. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 

 

Πίνακας μεταβολών ενσώματων πάγιων στοιχείων 
ιδιοχρησιμοποιούμενων Γήπεδα Κτίρια 

Μηχανολογικός 
εξοπλισμός

Λοιπός 
εξοπλισμός

Αξία κτήσεως 
Υπόλοιπο 1.1.2014 49.866,09 72.217,95 263.640,35 213.152,88
Προσθήκες περιόδου 0,00 0,00 93.998,93 24.125,25
Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00
Υπόλοιπο 31.12.2014 49.866,09 72.217,95 357.639,28 237.278,13

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2014 0,00 48.163,36 224.306,90 199.410,44
Αποσβέσεις περιόδου 0,00 2.888,66 14.489,57 6.336,77
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00
Υπόλοιπο 31.12.2014 0,00 51.052,02 238.796,47 205.747,21

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2014 49.866,09 21.165,93 118.842,81 31.530,92

Αξία κτήσεως 
Υπόλοιπο 1.1.2015 49.866,09 72.217,95 357.639,28 237.278,13
Προσθήκες περιόδου 0,00 0,00 33.840,57 900,95
Υπόλοιπο 31.12.2015 49.866,09 72.217,95 391.479,85 238.179,08

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2015 0,00 51.052,02 238.796,47 205.747,21
Αποσβέσεις περιόδου 2.888,66 15.870,09 7.127,15
Υπόλοιπο 31.12.2015 0,00 53.940,68 254.666,56 212.874,36

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2015 49.866,09 18.277,27 136.813,29 25.304,72
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6.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 

 
7. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
 

7.1.1 Εμπορικές απαιτήσεις 

Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

 
 
 
7.1.2 Λοιπές απαιτήσεις 

Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

 
 
 
 

Πίνακας μεταβολών άυλων πάγιων στοιχείων Λοιπά άυλα στοιχεία
Αξία κτήσεως 
Υπόλοιπο 1.1.2014 107.502,79
Προσθήκες περιόδου 214,63
Υπόλοιπο 31.12.2014 107.717,42

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2014 97.468,59
Αποσβέσεις περιόδου 3.353,68
Υπόλοιπο 31.12.2014 100.822,27

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2014 6.895,15

Αξία κτήσεως 
Υπόλοιπο 1.1.2015 107.717,42
Προσθήκες περιόδου 0,00
Υπόλοιπο 31.12.2015 107.717,42

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2015 100.822,27
Αποσβέσεις περιόδου 3.367,31
Υπόλοιπο 31.12.2015 104.189,58

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2015 3.527,84

Εμπορικές απαιτήσεις 31/12/2015 31/12/2014
Πελάτες Εσωτερικού 2.444.173,39 1.029.691,39
ΝΠΔΔ & Δημόσιες επιχειρήσεις 158.622,75 354.111,38
Πελάτες - Παρακρατημένες Εγγυήσεις 37.247,96 46.833,39
Επιταγές Εισπρακτέες 1.442,51 0,00
Σύνολο 2.641.486,61 1.430.636,16

Λοιπές απαιτήσεις 31/12/2015 31/12/2014
Παρακρατούμενοι & επιστρεπτέοι φόροι 197.576,75 163.526,26
Απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο 322.168,75 227.859,46
Χρεωστικά υπόλοιπα πιστωτών 0,00 12.545,78
Υπόλοιπα προκαταβολών και πιστώσεων 548.982,09 549.323,11
Λοιπές απαιτήσεις 189.097,17 312.907,37
Απαιτήσεις από συνδεμένες επιχειρήσεις 12.921,09 12.921,09
Σύνολο 1.270.745,85 1.279.083,07
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7.1.3 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

 

 
 
 
8. Προβλέψεις 
 
8.1 Λοιπές προβλέψεις 

.  

 

9. Υποχρεώσεις 
 
9.1 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

9.1.1 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

 

 
Χρόνος λήξης μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 

 

 

9.2 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

9.2.1 Εμπορικές υποχρεώσεις 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 31/12/2015 31/12/2014
Ταμείο 3.299,30 7.836,09
Καταθέσεις όψεως 1.368.587,10 283.262,40
Σύνολο 1.371.886,40 291.098,49

31/12/2015 31/12/2014

Πρόβλεψη για ενδεχόμενη υποχρέωση από Κοινοπραξία 44.759,34 44.759,34

Πρόβλεψη επίδικων υποχρεώσεων 74.832,99 74.832,99

Σύνολο 119.592,33 119.592,33

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 31/12/2015 31/12/2014
Δάνειο από συνδεμένη εταιρεία FACTORING SERVICE CENTER NV 3.900.000,00 2.700.000,00

Σύνολο 3.900.000,00 2.700.000,00

Υπόλοιπο λήξης
Μακροπρόθεσμες 

Υποχρεώσεις
Από 2 έως  5 έτη 3.900.000,00

Σύνολο
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9.2.2 Λοιπές υποχρεώσεις 

Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

 
 
 
10. Έσοδα και έξοδα σημαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας 
 

Ακολουθεί ανάλυση αυτών των εσόδων και εξόδων στους παρακάτω πίνακες: 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
11. Τόκοι που ενσωματώθηκαν στην αξία περιουσιακών στοιχείων στην περίοδο 
 

Στη διάρκεια της περιόδου δεν ενσωματώθηκαν τόκοι στην αξία περιουσιακών στοιχείων. 

Εμπορικές υποχρεώσεις 31/12/2015 31/12/2014
Προμηθευτές εσωτερικού 797.188,30 444.900,62
Προμηθευτές εξωτερικού 36,97 3.849,04
Προμηθευτές παγίων 0,00 301,11
Επιταγές πληρωτέες 325.321,69 163.735,94
Λοιπές εμπορικές υποχρεώσεις 33.236,60 33.198,58
Σύνολο 1.155.783,56 645.985,29

Λοιπές υποχρεώσεις 31/12/2015 31/12/2014
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 7.095,82 664,21
Βραχ/μες υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχ/σεις 163.464,25 433.480,87
Πιστωτικά υπόλοιπα λοιπών απαιτήσεων 5.242,87 3.670,24
Λοιπές υποχρεώσεις 557,58 16,00
Σύνολο 176.360,52 437.831,32

Έσοδα 31/12/2015 31/12/2014
Πωλήσεις εμπορευμάτων 25.035,00 5.000,00
Έσοδα Ιδιωτ.Τεχν.Έργων 3.093.640,13 158.010,65
Έσοδα Δημοσίων.Τεχν.Έργων 3.491.729,98 3.253.327,36
Παρ. Υπηρ. σε ιδιωτικά τεχνικά έργα 50,00 0,00
Εσοδα από Συμβάσεις Συντήρησης 16.500,00 5.500,00
Σύνολο 6.626.955,11 3.421.838,01

Έξοδα 31/12/2015 31/12/2014
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 425.342,08 384.111,36
Αμοιβές και έξοδα υπεργολάβων 3.581.510,94 1.871.825,83
Αμοιβές και έξοδα λοιπών τρίτων 455.443,09 471.482,90
Παροχές τρίτων 74.857,88 80.852,78
Φόροι-Τέλη 28.402,22 21.898,50
Διάφορα έξοδα 101.287,91 114.575,79
Τόκοι & συναφή έξοδα 265.847,88 273.558,26
Αποσβέσεις παγίων 29.253,21 27.068,66
Κόστος αποθεμάτων 1.614.046,52 742.855,44
Σύνολο 6.575.991,73 3.988.229,52
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12. Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού 
 

Ο μέσος όρος των απασχολούμενων ανά κατηγορία ανέρχεται σε άτομα: 

 
 

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

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

Σε προηγούμενες χρήσεις έχουν δοθεί ποσά ύψους 99.435,98 ευρώ σε μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου . Οι καταβολές αυτές εμπίπτουν στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 23α του 
ΚΝ.2190/1920. 

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

α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις 

 Δεν υπάρχουν τέτοιες δεσμεύσεις 

β) Εγγυήσεις  

Έχουν χορηγηθεί εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση καλής εκτέλεσης συμβάσεως με πελάτες 
όπως εμφανίζονται στον κατωτέρω πίνακα : 

 

 
 Και αναλυτικά ανά δικαιούχο και ανά χρήση 

31/12/2015 31/12/2014
Διοικητικό προσωπικό 14 14
Εργατοτεχνικό προσωπικό 7 6
Σύνολο 21 20

31/12/2015 31/12/2014
Μισθοί και ημερομίσθια 307.146,68 265.497,01
Κοινωνικές επιβαρύνσεις 117.780,23 106.750,63
Αποζημίωση απόλυσης Ν.2112/20 0,00 10.985,26
Παρεπόμενες παροχές & έξοδα προσωπικού 415,17 878,46
Σύνολο 425.342,08 384.111,36

Εκδότρια Τράπεζα 31/12/2015 31/12/2014
ALPHA BANK 958.277,78 974.100,58
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 218.415,90 0,00
EFG - EUROBANK 127.322,12 127.322,12
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 41.672,69 41.672,69
ΤΣΜΕΔΕ 3.479.205,00 1.794.184,19
ALPHABANΚ (ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤ. ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ERGOTECH ΑΕ) 2.116.167,26 1.607.595,86
Σύνολο 6.941.060,75 4.544.875,44
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Εκδότρια Τράπεζα Δικαιούχος 31/12/2015
ALPHA BANK ΔΕΗ ΑΕ 279.472,00
ALPHA BANK ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 229.763,00
ALPHA BANK ΟΣΚ ΣΤΕΡΕΑ 36.040,00
ALPHA BANK ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 399.929,23
ALPHA BANK ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π.Ε ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 13.073,55
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 216.000,00

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΡ/ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ-ΥΠΕΡ ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ-ΕΡΓΟΥ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ 2ο ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ 2.415,90

EFG - EUROBANK ΔΕΤΕΗΑ 5.575,93
EFG - EUROBANK ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ 4.689,60
EFG - EUROBANK ΙΔΕΚΕ  ΒΟΛΟΣ 42.500,00
EFG - EUROBANK ΙΚΑ ΑΙΓΙΟΥ 11.375,59
EFG - EUROBANK ΟΤΕ ΛΙΟΣ.ΕΚΑΛ. 28.837,00
EFG - EUROBANK ΤΕΕ-ΣΕΚ Β.ΕΛΛΑΔΟΣ 34.344,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΣΚ ΑΕ 41.672,69
ΤΣΜΕΔΕ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 43.000,00
ΤΣΜΕΔΕ Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 3.000,00
ΤΣΜΕΔΕ ΔΕΗ ΑΕ 19.600,00
ΤΣΜΕΔΕ ΔΕΥΑ ΑΡΤΑΣ 353.800,00
ΤΣΜΕΔΕ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 353,00
ΤΣΜΕΔΕ ΔΗΜΟΣ Β.ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ-ΑΣΤΡΟΣ 19.919,36
ΤΣΜΕΔΕ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ 33.234,00
ΤΣΜΕΔΕ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ 52.500,00
ΤΣΜΕΔΕ ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ 173.800,00
ΤΣΜΕΔΕ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚ.ΣΚΟΥΦΑ ΑΡΤΑ 100.100,00
ΤΣΜΕΔΕ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ.Ι ΡΕΝΤΗ 35.500,00
ΤΣΜΕΔΕ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ 79.500,00
ΤΣΜΕΔΕ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ"ΧΑΔΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ" 3.000,00
ΤΣΜΕΔΕ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 44.500,00
ΤΣΜΕΔΕ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚ.ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤ.ΛΥΜΑΤΩΝ 72.400,00
ΤΣΜΕΔΕ ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ 11.000,00
ΤΣΜΕΔΕ Ε.Δ.Σ.Ν.Α. 23.600,00
ΤΣΜΕΔΕ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 255.100,00
ΤΣΜΕΔΕ ΕΥΔΕ Κ.Υ. Υ.  ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΑΞΟΙ 1.194.827,62
ΤΣΜΕΔΕ ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΙΚΗ ΑΕ 45.800,00
ΤΣΜΕΔΕ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 45.300,00
ΤΣΜΕΔΕ ΟΤΕ ΛΙΟΣ.ΕΚΑΛ. 8.132,00
ΤΣΜΕΔΕ ΠΕΡ/ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 27.000,00
ΤΣΜΕΔΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ-Ν.ΚΥΘΗΡΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ 102.439,02
ΤΣΜΕΔΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ Λ.Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 32.200,00
ΤΣΜΕΔΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 41.000,00
ΤΣΜΕΔΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 396.500,00
ΤΣΜΕΔΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 2.060,00
ΤΣΜΕΔΕ ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ/Γ.Γ.Δ.Ε -ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΑΞΩΝ 199.700,00

ΤΣΜΕΔΕ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 17.100,00

ΤΣΜΕΔΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 23.300,00
ΤΣΜΕΔΕ ΔΕΗ ΑΕ 19.940,00
ALPHABANΚ (όρια ERGOTECH ΑΕ) ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 67.500,00
ALPHABANΚ (όρια ERGOTECH ΑΕ) ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 821.715,34
ALPHABANΚ (όρια ERGOTECH ΑΕ) ΔΗΜΟΣ ΠΑΞΩΝ 499.092,58
ALPHABANΚ (όρια ERGOTECH ΑΕ) ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 407.015,00
ALPHABANΚ (όρια ERGOTECH ΑΕ) ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ 40.000,00
ALPHABANΚ (όρια ERGOTECH ΑΕ) ΤΣΜΕΔΕ (ΑΝΤΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟ ΠΑΞΩΝ) 280.844,34
Σύνολο 6.941.060,75
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γ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2010 έως και 2015 και ως εκ τούτου οι 
φορολογικές της υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι 
δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις 
οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό. 

  
15. Πρώτη εφαρμογή 
 

Η πρώτη εφαρμογή των κανόνων αποτιμήσεως και συντάξεως χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
αντιμετωπίζεται ως αλλαγή λογιστικών αρχών και μεθόδων. 

Εκδότρια Τράπεζα Δικαιούχος 31/12/2014
ALPHA BANK ΔΕΗ ΑΕ 279.472,00
ALPHA BANK ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 229.763,00
ALPHA BANK ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 428.825,58
ALPHA BANK (ΕΜΠΟΡΙΚΗ) ΟΣΚ ΣΤΕΡΕΑ 36.040,00
EFG - EUROBANK ΔΕΤΕΗΑ 5.575,93
EFG - EUROBANK ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ 4.689,60
EFG - EUROBANK ΙΔΕΚΕ  ΒΟΛΟΣ 42.500,00
EFG - EUROBANK ΙΚΑ ΑΙΓΙΟΥ 11.375,59
EFG - EUROBANK ΟΤΕ ΛΙΟΣ.ΕΚΑΛ. 28.837,00
EFG - EUROBANK ΤΕΕ-ΣΕΚ Β.ΕΛΛΑΔΟΣ 34.344,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΣΚ ΑΕ 41.672,69
ΤΣΜΕΔΕ Δ.Ε.Υ.Α. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 155.500,00
ΤΣΜΕΔΕ Δ.Ε.Υ.Α.ΘΗΡΑΣ 1.200,00
ΤΣΜΕΔΕ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 353,00
ΤΣΜΕΔΕ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 71.000,00
ΤΣΜΕΔΕ ΔΗΜΟΣ Β.ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ-ΑΣΤΡΟΣ 19.919,36
ΤΣΜΕΔΕ ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 37.600,00
ΤΣΜΕΔΕ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ 33.234,00
ΤΣΜΕΔΕ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 105.500,00
ΤΣΜΕΔΕ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ 91.245,83
ΤΣΜΕΔΕ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 42.700,00
ΤΣΜΕΔΕ ΔΗΜΟΣ ΚΩ 70.000,00
ΤΣΜΕΔΕ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ 73.000,00
ΤΣΜΕΔΕ ΔΗΜΟΣ Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 1.200,00
ΤΣΜΕΔΕ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 113.000,00
ΤΣΜΕΔΕ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ"ΧΑΔΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ" 3.000,00
ΤΣΜΕΔΕ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 148.500,00
ΤΣΜΕΔΕ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΧΥΤΑ 144.100,00
ΤΣΜΕΔΕ Ε.Δ.Σ.Ν.Α. 163.300,00
ΤΣΜΕΔΕ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ 35.200,00
ΤΣΜΕΔΕ ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΙΚΗ ΑΕ 15.000,00
ΤΣΜΕΔΕ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ 111.800,00
ΤΣΜΕΔΕ ΟΤΕ ΛΙΟΣ.ΕΚΑΛ. 8.132,00
ΤΣΜΕΔΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 25.000,00
ΤΣΜΕΔΕ ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ/Γ.Γ.Δ.Ε -ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΑΞΩΝ 199.700,00
ΤΣΜΕΔΕ ΩΔΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 125.000,00
ALPHABANΚ (όρια ERGOTECH ΑΕ) Δ.Α.Β.Μ.Μ 85.400,00
ALPHABANΚ (όρια ERGOTECH ΑΕ) Δ.Ε.Υ.Α ΝΑΥΠΛΙΟΥ 65.000,00
ALPHABANΚ (όρια ERGOTECH ΑΕ) ΔΕΥΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 81.000,00
ALPHABANΚ (όρια ERGOTECH ΑΕ) ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 754.541,00
ALPHABANΚ (όρια ERGOTECH ΑΕ) ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ 65.600,00
ALPHABANΚ (όρια ERGOTECH ΑΕ) ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 516.054,86
ALPHABANΚ (όρια ERGOTECH ΑΕ) ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ 40.000,00
Σύνολο 4.544.875,44
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Η εταιρεία έκρινε ότι οι αναδρομικές προσαρμογές δεν είναι πρακτικά ευχερείς και βάσει των 
παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 37 του Ν.4308/2014 δεν θα εφαρμόσει αναδρομικές προσαρμογές. Τα 
στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της συγκριτικής περιόδου ταξινομήθηκαν, σύμφωνα με τα 
υποδείγματα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Ν.4308/2014.  

Στον παρακάτω πίνακα γνωστοποιούνται συνοπτικά οι επιπτώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 
από τη χρήση απαλλαγών: 

 

 

 

 

 

 

Κρυονέρι Αττικής, 31 Μαϊου 2016 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & 

Δ/νων Σύμβουλος 
Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ Ο Λογιστής 

   

Γράψας Ευθύμιος-Δημήτριος Πανούσης Κωνσταντίνος Μπάκουλας Κωνσταντίνος 

ΑΔΤ ΑΜ-562266 ΑΔΤ ΑΒ-302450 Α ΤΑΞΗΣ Α.Μ. 0098568 

 

Κονδύλι 2013 2014 2015 2013 2014 2015
Έξοδα ίδρυσης και πρώτης 
εγκατάστασης - Έξοδα 
πολυετούς απόσβεσης

9.209,86 6.139,90 3.069,95 0,00 3.069,96 3.069,95

Επίπτωση επί του Ισολογισμού σε € Επίπτωση επί των Αποτελεσμάτων σε 
Γνωστοποίηση χρήσης απαλλαγών κατά τη μετάβαση


