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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
H Ελληνική αγορά Χαλύβων Οπλισµού, στην οποία δραστηριοποιείται η εταιρεία, παρουσίασε σηµαντική
συρρίκνωση και το 2016. Οι εταιρείες του κλάδου συνέχισαν να καταγράφουν ζηµιογόνα αποτελέσµατα. Πρέπει
να σηµειωθεί ότι η οικοδοµική δραστηριότητα στην Ελλάδα που απορροφά περίπου τα δύο τρίτα της ποσότητας
των µετάλλων, διαγράφει διαχρονικά πτωτική πορεία.
ΤA ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της εταιρείας βάσει των ∆ιεθνών Λογιστικών προτύπων η χρήση του 2016 έκλεισε
µε κύκλο εργασιών 5.867 χιλ. € έναντι 10.412 χιλ. € το 2015. Τα έσοδα από την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας για το έτος 2016 ήταν ύψους 645 χιλ. € και συµπεριλαµβάνονται στον συνολικό κύκλο εργασιών της
εταιρείας.
Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΑΒΕΤΕ στο 2016 πέτυχε κερδοφόρο µικτό αποτέλεσµα χρήσης 278
χιλ. € έναντι 723 χιλ. € στο αντίστοιχο περυσινό διάστηµα. Τα αποτελέσµατα προ φόρων της εταιρίας για τη
χρήση του 2016 ανέρχονται σε ζηµία ς 1.759 χιλ. €, τα οποία και διαµόρφωσαν ζηµίες µετά φόρων στο ποσό
των 2.104 χιλ. €.
Κατόπιν όλων αυτών τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας διαµορφώθηκαν σε 325 χιλ. €. Η διαµόρφωση των
οικονοµικών µεγεθών της εταιρείας, όπως απεικονίζεται στους δείκτες αποδοτικότητας και χρηµατοδοτικής
διάρθρωσης που ακολουθούν, αποτυπώνουν την επίπτωση των αποτελεσµάτων στα µεγέθη του ισολογισµού.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες οι οποίοι εκφράζουν την οικονοµική θέση της εταιρείας είχαν την
ακόλουθη εξέλιξη στη διετία 2015-2016 :

2016

2015

Γενική ρευστότητα

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

0,7

0,7

Ειδική ρευστότητα

Κυκλοφορούν ενεργητικό Αποθέµατα
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

0,6

0,7

Ξένα κεφάλαια
Ίδια κεφάλαια

65,2

15,2

Μεικτό κέρδος
Κύκλος εργασιών

4,7%

6,9%

Αποτ.µετά φόρων & χρηµ.εξόδων
Συν.κεφάλαια µείον βραχ.υποχρ.

-12,9%

-15,1%

Απόδοση Ιδίων κεφαλαίων

Αποτέλεσµα µετά φόρων
Ίδια κεφάλαια

-332,4%

-100,8%

Απόδοση συνολικών κεφαλαίων

Αποτέλεσµα µετά φόρων
Συνολικό ενεργητικό

-5,0%

-6,2%

∆ιάρθρωση κεφαλαίων

% Μεικτού κέρδους

Απόδοση συνολικών απασχολούµενων
κεφαλαίων

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ – ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ
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Στο 2017 αναµένεται η ζήτηση για ιδιωτική οικοδοµή να παραµείνει περιορισµένη. Η τραπεζική χρηµατοδότηση
αναµένεται να κινηθεί επίσης σε χαµηλά επίπεδα τόσο προς τις επιχειρήσεις όσο και προς τα νοικοκυριά. Στόχος
της εταιρείας είναι, η συνεχής προσπάθεια σταθεροποίησης των πωλήσεων και ο περαιτέρω περιορισµός του
κόστους.
Κίνδυνοι
H εταιρεία εκτίθενται σε περιορισµένους κινδύνους. Ο πιστωτικός κίνδυνος στον οποίο εκτίθενται δεν είναι
σηµαντικός δεδοµένου οι πωλήσεις επί πιστώσει εισπράττονται κανονικά και δεν υπάρχει συγκέντρωση
πιστωτικού κινδύνου σε µεγάλους πελάτες, οι οποίοι ελέγχονται τακτικά για την πιστοληπτική τους ικανότητα. Ο
κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται επίσης σε χαµηλά επίπεδα µε την διατήρηση επαρκών διαθεσίµων.
∆ραστηριότητες στον τοµέα της έρευνας και ανάπτυξης
Η εταιρεία δεν έχει αναπτύξει δραστηριότητα έρευνας.
∆ιαθέσιµο συνάλλαγµα
Η εταιρεία δεν κατέχει συνάλλαγµα.
Ακίνητα της εταιρίας
Η εταιρεία την 31.12.2016 έχει στην κατοχή της ακίνητα µε τις παρακάτω αξίες :
ΑΞΙΑ
ΚΤΗΣΕΩΣ
ΓΗΠΕ∆Α - ΟΙΚΟΠΕ∆Α

€

ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝ. ΕΡΓΑ

€

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

222.053,00

0,00

ΑΞΙΑ
222.053,00

131.265,87

18.657,06

112.608,81

353.318,87

18.657,06

334.661.81

Υποκαταστήµατα εταιρείας
Η εταιρεία Μπήτρος Οπλισµός Σκυροδέµατος ΑΒΕΤΕ διαθέτει υποκατάστηµα στην Θεσσαλονίκη καλύπτοντας
την περιοχή της Β. Ελλάδος στα διακινούµενα από αυτή προϊόντα και εµπορεύµατα καθώς επίσης στη Λάρισα
και την Λακωνία µε τις εγκαταστάσεις των Φ/Β σταθµών.
Σηµαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της
παρούσας έκθεσης.
Μέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συµβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα µπορούσε
να επηρεάσει σηµαντικά την οικονοµική θέση και την πορεία της εταιρίας.
Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι
Μετά την ανωτέρω παρουσίαση των πεπραγµένων, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και εγώ προσωπικά παρακαλούµε
όπως εγκρίνετε τις κατά νόµο προβλεπόµενες οικονοµικές καταστάσεις, δηλαδή τον Ισολογισµό και τα
Αποτελέσµατα Χρήσης.

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της «ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»
Έκθεση επί των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηµατοοικονοµικής
θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2016, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων
κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη
σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες.
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς,
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές
δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε
απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων µε
βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου, πού
έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία (ΦΕΚ/Β΄/2848/23.10.2012). Τα πρότυπα αυτά
απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και
διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά
µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες
διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων
ουσιώδους ανακρίβειας των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε
λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές
δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις
περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών
δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των
λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν
από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων.
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη
θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης.
Γνώµη
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από
κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας «ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2016, τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση
και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έµφαση θέµατος
Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη στη γνώµη µας, εφιστούµε την προσοχή σας στην παράγραφο
2.1 των οικονοµικών καταστάσεων, στην οποία αναφέρεται ότι το σύνολο των βραχυπρόθεσµων
υποχρεώσεων της εταιρείας υπερβαίνουν το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
κατά 6.181 χιλ. ευρώ. Αποτέλεσµα αυτού είναι η πιθανότητα η εταιρεία να µην µπορέσει να
αποπληρώσει µέρος των συµβατικών υποχρεώσεων κατά τη συνήθη πορεία της επιχειρηµατικής
δραστηριότητας. Βασική συµµετοχή στη διαµόρφωση του αρνητικού κεφαλαίου κίνησης στην εταιρεία
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είναι το ύψος των βραχυπρόθεσµων δανείων και των ληξιπρόθεσµων µακροπροθέσµων δανείων
πληρωτέων στην επόµενη χρήση, τα οποία την 31/12/2016 ανέρχονται σε 14.049 χιλ. ευρώ. Οι
συνεχιζόµενες λειτουργικές ζηµίες σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι η τα ίδια κεφάλαια έχουν καταστεί
µικρότερα από το 1/10 του µετοχικού κεφαλαίου, προξενούν εύλογη αβεβαιότητα αναφορικά µε την
δυνατότητα της εταιρείας να συνεχίσει την δραστηριότητα της. Η διοίκηση ης εταιρείας λαµβάνοντας
υπ’ όψη τις ανωτέρω αβεβαιότητες εκτιµά ότι η εταιρεία θα µπορεί να συνεχίσει κατά το προσεχές
12µηνο την λειτουργία της, δεδοµένου ότι βρίσκεται σε συζητήσεις µε τις πιστώτριες τράπεζες για
την διευθέτηση των τραπεζικών δανείων της εταιρείας .
Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων
Λαµβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του
∆ιοικητικού Συµβουλίου, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (µέρος Β)
του Ν. 4336/2015, σηµειώνουµε ότι:
α) Κατά τη γνώµη µας η Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει καταρτισθεί σύµφωνα
µε τις ισχύουσες νοµικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 και το περιεχόµενο
αυτής αντιστοιχεί µε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την
31/12/2016.
β)
Με βάση τη γνώση που αποκτήσαµε κατά το έλεγχό µας, για την Εταιρεία ΑΒΓ Α.Ε. και το
περιβάλλον της, δεν έχουµε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του
∆ιοικητικού της Συµβουλίου.

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2017
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΠΡΕΒΕΝΤΗΣ
Αρ Μ ΣΟΕΛ 14501
Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
µέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125
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Α. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Σηµ.

31/12/2016

31/12/2015

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις

5

6.309.982,72

7.113.296,12

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία

5α

1.332.324,00

1.421.145,60

Λοιπές απαιτήσεις

7

6.603,00

6.603,00

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις

19

1.986.376,01

1.307.285,95

9.635.285,73

9.848.330,67

9

630.752,69

659.974,32

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

8

10.854.239,68

10.836.878,23

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

11

374.793,46

1.456.663,17

11.859.785,83

12.953.515,72

21.495.071,56

22.801.846,39

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Κεφάλαιο και αποθεµατικά
Μετοχικό κεφάλαιο

12

7.795.000,00

7.795.000,00

Υπέρ το άρτιο έκδοση

12

645.634,63

645.634,63

Αποθεµατικά από αναπροσαρµογή ακινήτων

12

116.609,81

116.609,81

Λοιπά αποθεµατικά

12

350.687,91

350.687,91

Κέρδη ( ζηµίες ) εις νέον

12

-8.583.040,65

-7.503.078,86

324.891,70

1.404.853,49

1.713.073,65

1.884.709,84

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµα δάνεια

16

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόµενους

20

19.369,18

71.675,37

Λοιπές υποχρεώσεις

15

1.396.815,00

1.489.936,00

3.129.257,83

3.446.321,21

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

14

3.980.937,55

3.398.284,02

Βραχυπρόθεσµα δάνεια

16

8.301.857,22

8.730.131,27

Βραχυπρόθεσµο µέρος µακρ/σµων δανείων

16

5.746.671,55

5.743.469,95

Τρέχον φόρος εισοδήµατος

22

11.455,71

78.786,45

18.040.922,03

17.950.671,69

21.495.071,56

22.801.846,39

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
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Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Σηµ.

Έσοδα
Κόστος πωλήσεων
Μικτό κέρδος
Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης

21

1/1-31/12/2016

1/1-31/12/2015

5.866.527,89

10.412.245,34

-5.588.366,64

-9.689.434,55

278.161,25

722.810,79

324.807,45

363.165,10

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

21

-602.597,05

-918.895,36

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως

21

-748.993,26

-1.172.748,43

Άλλα έξοδα εκµετάλλευσης

21

-118.911,15

-143.862,01

-867.532,76

-1.149.529,91

21

1.619,50

3.094,03

Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα

21

-893.080,01

-962.844,96

Λοιπά Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα

21

0,00

4.559,32

Καθαρό χρηµατοικονοµικό αποτέλεσµα

-891.460,51

-955.191,61

Έξοδα / έσοδα από συγγενείς επιχειρήσεις

0,00

0,00

-1.758.993,27

-2.104.721,52

Κέρδος εκµεταλλεύσεως
Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα

Κέρδος προ φόρων
Μείον : Φόρος εισοδήµατος
Αναβαλλόµενοι φόροι
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους ( Α )

0,00

0,00

679.073,07

688.124,70

-1.079.920,20

-1.416.596,82

-58,58

-3.815,86

16,99

1.106,60

-41,59

-2.709,26

-1.079.961,79

-1.419.306,08

-1,3854

-1,8173

0,0000

0,0000

Λοιπά συνολικά έσοδα :
Που δεν ανακατατάσσονται µεταγενέστερα στα
αποτελέσµατα
Αναλογιστικά κέρδη (ζηµίες) σε προγράµ. Καθορ.
Παροχών
Φόρος εισοδήµατος
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
(Α)+(Β)
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή – βασικά (σε €)
Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή σε ( € )
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Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΑΠΟ∆Ι∆ΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ

Υπόλοιπα 01.01.2015
Μεταβολές καθαρής θέσης 01.01 31.12.2015

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπέρ το
άρτιο

7.795.000,00

645.634,63

Αποθεµατικά
αναπρ/γής
ακινήτων

Λοιπά
αποθεµατικά

Αποτελέσµατ
α εις νέον

Σύνολο
Καθαρής
Θέσης

116.609,81

350.687,91

-6.083.772,78

2.824.159,57

-2.709,26

-2.709,26

Αναλογιστικά κέρδη (ζηµίες) σε προγρ. Καθ.
Παροχών
Καθαρό κέρδος (ζηµία) που αναγνωρίσθηκε
στην καθαρή θέση

0,00

0,00

0,00

0,00

- Αποτέλεσµα περιόδου
Συνολικό κέρδος (ζηµία) περιόδου

-2.709,26

-2.709,26

-1.416.596,82

-1.416.596,82

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.419.306,08

-1.419.306,08

Υπόλοιπα 31.12.2015

7.795.000,00

645.634,63

116.609,81

350.687,91

-7.503.078,86

1.404.853,49

Υπόλοιπα 01.01.2016
Μεταβολές καθαρής θέσης 01.01 31.12.2016

7.795.000,00

645.634,63

116.609,81

350.687,91

-7.503.078,86

1.404.853,49

-41,59

-41,59

Αναλογιστικά κέρδη (ζηµίες) σε προγρ. Καθ.
Παροχών
Καθαρό κέρδος (ζηµία) που αναγνωρίσθηκε
στην καθαρή θέση

0,00

0,00

0,00

0,00

- Αποτέλεσµα περιόδου
Συνολικό κέρδος (ζηµία) περιόδου
Υπόλοιπα 31.12.2016

-41,59

-41,59

-1.079.920,20

-1.079.920,20

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.079.961,79

-1.079.961,79

7.795.000,00

645.634,63

116.609,81

350.687,91

-8.583.040,65

324.891,70
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∆. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ
Έµµεση µέθοδος

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-31/12/2016

1/1-31/12/2015

Λειτουργικές δραστηριότητες :
Αποτελέσµατα προ φόρων ( συνεχιζόµενες δραστηριότητες )

-1.758.993,27

-2.104.721,52

Αποσβέσεις

638.440,72

673.017,32

Προβλέψεις

-52.306,19

1.314,52

-58,58

0,00

11.229,28

-4.343,86

893.080,01

962.844,96

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων

29.221,63

219.847,26

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

-17.361,45

1.610.500,03

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)

515.322,79

-340.350,77

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα

-893.080,01

-962.844,96

Σύνολο εισροών / ( εκροών ) από λειτουργικές
δραστηριότητες ( α )

-634.505,07

55.262,98

0,00

-2.731,64

Πλέον / µείον προσαρµογές για :

Λοιπές προσαρµογές
Αποτελέσµατα ( έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής
δραστηριότητας
Ζηµία / (κέρδη) από εκποίηση παγίων
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογ/σµών κεφαλαίου
κινήσεως ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες :

Μείον :

Επενδυτικές δραστηριότητες :
Αγορά ενσωµάτων και άϋλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιων περιουσιακών
στοιχείων

0,00

462.420,00

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσωµάτων και άϋλων παγίων
στοιχείων

242.465,00

11.000,00

Σύνολο εισροών / ( εκροών ) από επενδυτικές
δραστηριότητες ( β )

242.465,00

470.688,36

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες :
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Μείωση µακροπροθέσµων υποχρεώσεων
Σύνολο εισροών / ( εκροών ) από χρηµατοδοτικές
δραστηριότητες ( γ )

0,00

-176.493,28

-596.708,64

0,00

-93.121,00

-162.484,00

-689.829,64

-338.977,28

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα &
ισοδύναµα χρήσης (α)+(β)+(γ)

-1.081.869,71

186.974,06

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης

1.456.663,17

1.269.689,11

374.793,46

1.456.663,17

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1. Γενικές πληροφορίες
Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε, εταιρεία της οποίας η δραστηριοποίηση
άρχισε στη χρήση 2002 και της οποίας αντικείµενο είναι η παραγωγή και εµπορία συστηµάτων
σιδηρού οπλισµού, είναι εγκατεστηµένη στον Ασπρόπυργο επί της Λ. ΝΑΤΟ 100 και η διεύθυνση του
διαδικτύου είναι www.bitros.gr.
Η εταιρεία παρέχει όλο το φάσµα των προϊόντων και των υπηρεσιών, που αφορούν στον οπλισµό
του σκυροδέµατος, δηλαδή τη σύνταξη των πινάκων (καταλόγων), την κοπή και τη διαµόρφωση
καθώς και την τοποθέτηση, µαζί µε όλα τα -κύρια και δευτερεύοντα – απαιτούµενα υλικά.
Επίσης, η εταιρεία αναλαµβάνει εργολαβίες ή και υπεργολαβίες σχετικές µε τον οπλισµό
σκυροδέµατος σε πάσης φύσεως δοµικά έργα και έργα πολιτικού µηχανικού, ιδιωτικά ή δηµόσια, είτε
µόνη της είτε σε συνεργασία µε άλλα νοµικά ή φυσικά πρόσωπα.
Η ίδρυση της ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ δίνει στον Όµιλο τη δυνατότητα να
προσφέρει, πλέον, το πλήρες φάσµα των προϊόντων και των υπηρεσιών, που αφορούν στον οπλισµό
του σκυροδέµατος των δοµικών έργων, και, µάλιστα, σε ένα ευρωπαϊκών προδιαγραφών ποιοτικό
επίπεδο, που ξεπερνά κατά πολύ τα σηµερινά δεδοµένα της εγχώριας αγοράς.
Με απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης εγκρίθηκε η συγχώνευση των εταιρειών :
1) ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. µε αρ. Μητρώου 51899/03/Β/02/34
2) ΘΩΡΑΞ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ Α.Ε.Τ.Β.Ε. µε αρ. Μητρώου 36003/03/Β/96/34, µε απορρόφηση της
δεύτερης από την πρώτη σύµφωνα µε τις από 30/10/2009 αποφάσεις των Γ.Σ, τις διατάξεις των
άρθρων 68-77 του Κ.Ν 2190/1920 , των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 και µε την υπ΄ αρίθµ.
216/17.11.2009 σύµβαση συγχώνευσης της συµβολαιογράφου Αθηνών ΑΡΑ∆ΝΗΣ – ΝΙΟΒΗΣ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ.
Οι οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 1η Ιανουαρίου µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2015 που
δηµοσιεύονται, εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 21 Μαρτίου 2016.
2. Σηµαντικές λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί η εταιρεία
2.1.

Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων

Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2016 έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονιµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) όπως αυτά έχουν θιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. απαιτεί τη χρήση λογιστικών
εκτιµήσεων και κρίσεων από τη ∆ιοίκηση κατά την εφαρµογή των λογιστικών αρχών της εταιρείας. Οι
σηµαντικές παραδοχές για την εφαρµογή των λογιστικών µεθόδων της εταιρείας επισηµαίνονται
όπου κρίνεται απαραίτητο. Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις στις οποίες προβαίνει η ∆ιοίκηση
αξιολογούνται συνεχώς και βασίζονται σε εµπειρικά δεδοµένα και άλλους παράγοντες
συµπεριλαµβανοµένων των προσδοκιών για µελλοντικά γεγονότα που θεωρούνται αναµενόµενα
κάτω από εύλογες συνθήκες.
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση τις παρακάτω βασικές λογιστικές αρχές:
1. Την αρχή του ιστορικού κόστους, µε εξαίρεση τα γήπεδα τα οπoία από τη χρήση 2013
παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις µε την µέθοδο της εύλογης αξίας και τα κτίρια και
τα µηχανήµατα τα οποία αποτιµήθηκαν στην εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα
∆ΠΧΑ την 1η Ιανουαρίου 2004 και η εύλογη αξία αυτή χρησιµοποιήθηκε ως τεκµαρτό κόστος την
ηµεροµηνία αυτή. Τα γήπεδα της εταιρείας επανεκτιµήθηκαν την 30.09.2013.
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2.
3.
4.
5.

Την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern),
Την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων
Την οµοιοµορφία παρουσίασης
Την σηµαντικότητα των στοιχείων

Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις και τις
οποίες συστηµατικά εφαρµόζει η Εταιρεία, παρατίθενται στις επόµενες παραγράφους.
Αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern)
Οι οικονοµικές καταστάσεις που παρουσιάζονται έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή της
συνεχιζόµενης δραστηριότητας.
Το σύνολο των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων της εταιρείας υπερβαίνουν το σύνολο των
κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων κατά 6.181 χιλ. ευρώ. Αποτέλεσµα αυτού είναι η
πιθανότητα η εταιρεία να µην µπορέσει να αποπληρώσει µέρος των συµβατικών υποχρεώσεων κατά
τη συνήθη πορεία της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Βασική συµµετοχή στη διαµόρφωση του
αρνητικού κεφαλαίου κίνησης στην εταιρεία είναι το ύψος των βραχυπρόθεσµων δανείων και των
ληξιπρόθεσµων µακροπροθέσµων δανείων πληρωτέων στην επόµενη χρήση, τα οποία την
31/12/2016 ανέρχονται σε 14.049 χιλ. ευρώ.
Οι συνεχιζόµενες λειτουργικές ζηµίες σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι η τα ίδια κεφάλαια έχουν
καταστεί µικρότερα από το 1/10 του µετοχικού κεφαλαίου, προξενούν εύλογη αβεβαιότητα αναφορικά
µε την δυνατότητα της εταιρείας να συνεχίσει την δραστηριότητα της.
Η διοίκηση ης εταιρείας λαµβάνοντας υπ’ όψη τις ανωτέρω αβεβαιότητες εκτιµά ότι η εταιρεία θα
µπορεί να συνεχίσει κατά το προσεχές 12µηνο την λειτουργία της, δεδοµένου ότι βρίσκεται σε
συζητήσεις µε τις πιστώτριες τράπεζες για την διευθέτηση των τραπεζικών δανείων της εταιρείας .
2.1.1 Νέα πρότυπα, διερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής
εφαρµογής για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2016 ή
µεταγενέστερα. Η επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και
διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω.

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονοµική χρήση 2016
Ετήσιες Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ, Κύκλος 2012-2014
Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2012-2014, εκδόθηκαν από το Συµβούλιο στις 25 Σεπτεµβρίου 2014,
έχουν εφαρµογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από την 1 Ιανουαρίου 2016 και υιοθετήθηκαν
από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 15 ∆εκεµβρίου 2015 µε τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 2343/2015. Οι
κατωτέρω τροποποιήσεις που αφορούν τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 5 και 7
και τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 19 και 34 δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στις
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
∆ΠΧΑ 5 «Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία Κατεχόµενα προς Πώληση και
∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αλλαγή από µία µέθοδο διάθεσης σε µια άλλη (πχ πώληση ή
διανοµή στους ιδιοκτήτες) δεν πρέπει να θεωρείται σαν ένα νέο σχέδιο πώλησης αλλά µία συνέχιση
του αρχικού σχεδίου. Συνεπώς, δεν υπάρχει διακοπή της εφαρµογής των απαιτήσεων του ∆ΠΧΑ 5.
Η τροποποίηση διευκρινίζει επίσης ότι η αλλαγή της µεθόδου διάθεσης δεν αλλάζει την ηµεροµηνία
ταξινόµησής.
∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»
Εξυπηρέτηση συµβάσεων µετά την µεταβίβαση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων.
Εάν µία επιχείρηση µεταβιβάζει ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο υπό όρους που
επιτρέπουν στον µεταβιβάζοντα να αποαναγνωρίσει το περιουσιακό στοιχείο, το ∆.Π.Χ.Α. 7 απαιτεί
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να γνωστοποιούνται όλες οι µορφές συνεχιζόµενης ανάµειξης που µπορεί να έχει η µεταβιβάζουσα
επί των µεταβιβασθέντων περιουσιακών στοιχείων. Το ∆.Π.Χ.Α. 7 παρέχει οδηγίες σχετικά µε το τι
εννοεί µε τον όρο «συνεχιζόµενη ανάµειξη». Η τροποποίηση πρόσθεσε συγκεκριµένες οδηγίες
προκειµένου να βοηθήσει τις διοικήσεις να προσδιορίσουν εάν οι όροι µιας σύµβασης για
εξυπηρέτηση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων τα οποία έχουν µεταβιβαστεί συνιστά
«συνεχιζόµενη ανάµειξη». Η τροποποίηση παρέχει το δικαίωµα (αλλά όχι την υποχρέωση)
αναδροµικής εφαρµογής.
Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις
Η τροποποίηση αποσαφηνίζει ότι η επιπρόσθετη γνωστοποίηση που απαιτείται από το ∆.Π.Χ.Α. 7
«Γνωστοποίηση - Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων»
δεν απαιτείται συγκεκριµένα για όλες τις ενδιάµεσες περιόδους, εκτός αν απαιτείται από το ∆.Λ.Π.
34. Η τροποποίηση έχει αναδροµική ισχύ.
∆ΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζοµένους-Εισφορές από εργαζόµενους»
Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η
Φεβρουαρίου 2015. Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αξιολόγηση της ύπαρξης ενεργού αγοράς
υψηλής ποιότητας εταιρικών οµολόγων αξιολογείται µε βάση το νόµισµα στο οποίο εκφράζεται η
υποχρέωση και όχι µε βάση τη χώρα που υπάρχει η υποχρέωση. Όταν δεν υπάρχει ενεργός αγορά
υψηλής ποιότητας εταιρικών οµολόγων σε αυτό το νόµισµα, χρησιµοποιούνται τα επιτόκια των
κρατικών οµολόγων.
∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι απαιτήσεις γνωστοποιήσεων των ενδιάµεσων οικονοµικών
καταστάσεων, πρέπει να βρίσκονται είτε στις οικονοµικές καταστάσεις είτε να ενσωµατώνονται µε
παραποµπές µεταξύ των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων και του σηµείου όπου
συµπεριλαµβάνονται στη ενδιάµεση οικονοµική έκθεση (π.χ. στη έκθεση ∆ιαχείρισης). ∆ιευκρινίζεται
επίσης ότι οι άλλες πληροφορίες, εντός της ενδιάµεσης οικονοµικής έκθεσης πρέπει να είναι στη
διάθεση των χρηστών µε τους ίδιους όρους και την ίδια στιγµή όπως και οι ενδιάµεσες οικονοµικές
καταστάσεις. Εάν οι χρήστες δεν έχουν πρόσβαση στις λοιπές πληροφορίες µε αυτόν τον τρόπο,
τότε η ενδιάµεση οικονοµική έκθεση είναι ελλιπής.
∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) –Εταιρείες Επενδύσεων: Εφαρµογή των
εξαιρέσεων ενοποίησης
Στις 18 ∆εκεµβρίου 2014 το Συµβούλιο εξέδωσε τροποποιήσεις στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ
28 για θέµατα που έχουν προκύψει στο πλαίσιο της εφαρµογής των εξαιρέσεων ενοποίησης για τις
Εταιρείες Επενδύσεων. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016, µε την νωρίτερη εφαρµογή να επιτρέπεται, και δεν έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» -Πρωτοβουλία
Γνωστοποίησης
Οι τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 1 που εξέδωσε το Συµβούλιο στις 18 ∆εκεµβρίου 2014, αποσαφηνίζουν
ότι η σηµαντικότητα εφαρµόζεται για το σύνολο των οικονοµικών καταστάσεων και ότι η συµπερίληψη
σε αυτές ασήµαντων πληροφοριών µπορεί να εµποδίσει την χρησιµότητα των γνωστοποιήσεων.
Επιπλέον, οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να χρησιµοποιούν την
επαγγελµατική τους κρίση, καθορίζοντας το που και µε ποια σειρά παρουσιάζονται οι πληροφορίες
στις γνωστοποιήσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων. Επίσης διευκρινίζονται θέµατα σχετικά µε
τα υποσύνολα και την παρουσίαση των στοιχείων των λοιπών συνολικών εισοδηµάτων που
προκύπτουν από τις επενδύσεις που λογιστικοποιούνται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης Η
τροποποίηση εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου
2016 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 18 ∆εκεµβρίου 2015.
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∆ΛΠ 16 και ∆ΛΠ 38 (Τροποποιήσεις)- ∆ιευκρινήσεις για τις επιτρεπτές µεθόδους απόσβεσης
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση µεθόδων απόσβεσης βασισµένων στα έσοδα δεν είναι
κατάλληλες για τον υπολογισµό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου καθώς τα έσοδα δεν
θεωρούνται κατάλληλη βάση επιµέτρησης της ανάλωσης των οικονοµικών ωφελειών που
ενσωµατώνονται σε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο. Η ανωτέρω θέση δεν ισχύει όταν το άυλο
περιουσιακό στοιχείο εκφράζεται ως µέτρο υπολογισµού των εσόδων ή όταν µπορεί να αποδειχθεί
ότι τα έσοδα και η ανάλωση των οικονοµικών ωφελειών που απορρέουν από το άυλοπεριουσιακό
στοιχείο είναι στενά συνδεδεµένα.
Η τροποποίηση εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
Ιανουαρίου 2016 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 2 ∆εκεµβρίου 2015.
∆ΛΠ 16 και ∆ΛΠ 41 (Τροποποιήσεις)- Γεωργία: Καρποφόρα Φυτά
Οι τροποποιήσεις φέρνουν τα καρποφόρα φυτά (bearerplants), τα οποία χρησιµοποιούνται
αποκλειστικά και µόνο για να αυξηθεί παραγωγή, στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 16 έτσι ώστε να
αντιµετωπίζονται λογιστικά µε τον ίδιο τρόπο όπως τα πάγια περιουσιακά στοιχεία. Οι τροποποιήσεις
εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016, µε
την νωρίτερη εφαρµογή να επιτρέπεται, καιυιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 23
Νοεµβρίου 2015.
∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις»-Μέθοδος της Καθαρής Θέσης
στις Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις
Η τροποποίηση του ∆ΛΠ 27 την οποία εξέδωσε το Συµβούλιο στις 12 Αυγούστου 2014, επιτρέπει σε
µία οντότητα να χρησιµοποιεί τη µέθοδο της καθαρής θέσης για τη λογιστικοποίηση των επενδύσεων
της σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς, στις ατοµικές της οικονοµικές καταστάσεις. Αυτό
συνιστά επιλογή λογιστικής πολιτικής για κάθε κατηγορία επενδύσεων. Η τροποποίηση εφαρµόζεται
σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και υιοθετήθηκε από
την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 18 ∆εκεµβρίου 2015 .
∆ΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Σχήµατα υπό κοινό έλεγχο» -Λογιστικός χειρισµός της
απόκτησης µεριδίου σε µια από κοινού δραστηριότητα
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι ένας επενδυτής εφαρµόζει την µέθοδο της «απόκτησης» όταν αποκτά
συµµετοχή σε µία κοινή επιχείρηση. Η τροποποίηση εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016 καιυιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 24
Νοεµβρίου 2015.
∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζοµένους-Εισφορές από εργαζόµενους»
Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η
Φεβρουαρίου 2015. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για εισφορές από εργαζοµένους ή τρίτους σε
προγράµµατα καθορισµένων παροχών. Ο στόχος της τροποποίησης είναι η απλοποίηση του
λογιστικού χειρισµού των εισφορών που είναι ανεξάρτητες από τον αριθµό των ετών υπηρεσίας των
εργαζοµένων, για παράδειγµα, για τις εισφορές των εργαζοµένων που υπολογίζονται σύµφωνα µε
ένα σταθερό ποσοστό του µισθού.
Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για µεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν
εφαρµοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία
Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί αλλά είναι
υποχρεωτικά για µεταγενέστερες περιόδους. Η Εταιρεία δεν έχει εφαρµόσει νωρίτερα τα κατωτέρω
πρότυπα και µελετά την επίδραση τους στις οικονοµικές καταστάσεις.
∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα»
Στις 24 Ιουλίου 2014 το Συµβούλιο εξέδωσε την τελική έκδοση του ∆ΠΧΑ 9, το οποίο περιλαµβάνει
την ταξινόµηση και επιµέτρηση, την αποµείωση και τη λογιστική αντιστάθµισης. Το πρότυπο θα
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αντικαταστήσει το ∆ΛΠ 39 και όλες τις προηγούµενες εκδόσεις του ∆ΠΧΑ 9. Τα χρηµατοοικονοµικά
περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος, στην εύλογη αξία µέσω των
αποτελεσµάτων, ή στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, µε βάση το
επιχειρηµατικό µοντέλο της επιχείρησης για τη διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών
στοιχείων και των συµβατικών ταµειακών ροών των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων.
Εκτός από το τον πιστωτικό κίνδυνο της οντότητας, η ταξινόµηση και επιµέτρηση των
χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων δεν έχει αλλάξει σε σχέση µε τις υπάρχουσες απαιτήσεις. Η
Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές της
καταστάσεις. Το ∆ΠΧΑ 9 εφαρµόζεται υποχρεωτικά σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 22 Νοεµβρίου
2016.
∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από συµβάσεις µε πελάτες»
Στις 28 Μαΐου 2014 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε το ∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από συµβάσεις µε πελάτες» και
συµπεριλαµβανοµένων και των τροποποιήσεων επί του προτύπου που εκδόθηκαν στις 11
Σεπτεµβρίου του 2015 είναι υποχρεωτικής εφαρµογής σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και αποτελεί το νέο πρότυπο που αφορά στην αναγνώριση του
εσόδου.
Το ∆ΠΧΑ 15 αντικαθιστά τα ∆ΛΠ 18, ∆ΛΠ 11 και τις διερµηνείες Ε∆∆ΠΧΑ 13, Ε∆∆ΠΧΑ 15,
Ε∆∆ΠΧΑ 18 και ΜΕ∆ 31.
Το νέο πρότυπο καθιερώνει ένα µοντέλο πέντε βηµάτων που θα εφαρµόζεται για έσοδα που
προκύπτουν από µια σύµβαση µε έναν πελάτη (µε περιορισµένες εξαιρέσεις), ανεξάρτητα από το
είδος της συναλλαγής εσόδων ή τον κλάδο. Οι απαιτήσεις του προτύπου θα εφαρµόζονται επίσης
για την αναγνώριση και επιµέτρηση των κερδών και ζηµιών από την πώληση ορισµένων µη
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που δεν αποτελούν παραγωγή από συνήθεις
δραστηριότητες της οικονοµικής οντότητας (π.χ., πωλήσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και
εξοπλισµού ή άυλων περιουσιακών στοιχείων). Θα απαιτούνται εκτεταµένες γνωστοποιήσεις,
συµπεριλαµβανοµένης της ανάλυσης του συνόλου των εσόδων, πληροφορίες σχετικά µε τις
υποχρεώσεις απόδοσης, αλλαγές στα υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων σύµβασης και των
υποχρεώσεων σύµβασης µεταξύ των περιόδων και βασικές κρίσεις και εκτιµήσεις. Το ∆ΠΧΑ 15
υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 22 Σεπτεµβρίου 2016.
∆ΠΧΑ 14 «Μεταβατικοί λογαριασµοί Ρυθµιζόµενων ∆ραστηριοτήτων»
Στις 30 Ιανουαρίου 2014 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε το πρότυπο σκοπός του οποίου είναι να προσδιορίσει τις
απαιτήσεις χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης για τα υπόλοιπα των «Μεταβατικοί λογαριασµοί
Ρυθµιζόµενων ∆ραστηριοτήτων» που προκύπτουν όταν µια οικονοµική οντότητα παρέχει αγαθά ή
υπηρεσίες σε πελάτες, σε τιµή ή ποσοστό που υπόκειται σε ειδική ρύθµιση από το κράτος.
Το ∆ΠΧΑ 14 επιτρέπει σε µια οικονοµική οντότητα η οποία υιοθετεί για πρώτη φορά τα ∆ΠΧΑ να
συνεχίσει να λογιστικοποιεί, µε µικρές αλλαγές, τα υπόλοιπα των «µεταβατικών λογαριασµών
ρυθµιζόµενων δραστηριοτήτων» σύµφωνα µε τα προηγούµενα λογιστικά πρότυπα, τόσο κατά την
πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΑ όσο και στις µεταγενέστερες οικονοµικές καταστάσεις. Τα υπόλοιπα και
οι κινήσεις αυτών των λογαριασµών παρουσιάζονται χωριστά στις καταστάσεις οικονοµικής θέσης,
αποτελεσµάτων και λοιπών συνολικών εισοδηµάτων ενώ συγκεκριµένες γνωστοποιήσεις
απαιτούνται. Το νέο πρότυπο εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά
την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

∆ΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»
Στις 13 Ιανουαρίου 2016 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε το ∆ΠΧΑ 16 και αντικαθιστά το ∆ΛΠ 17. Σκοπός του
προτύπου είναι να εξασφαλίσει ότι οι µισθωτές και οι εκµισθωτές παρέχουν χρήσιµη πληροφόρηση
που παρουσιάζει εύλογα την ουσία των συναλλαγών που αφορούν µισθώσεις. Το ∆ΠΧΑ 16 εισάγει
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ένα ενιαίο µοντέλο για το λογιστικό χειρισµό από την πλευρά του µισθωτή, το οποίο απαιτεί ο
µισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συµβάσεις µισθώσεων
µε διάρκεια άνω των 12 µηνών, εκτός εάν το υποκείµενο περιουσιακό στοιχείο είναι µη σηµαντικής
αξίας. Σχετικά µε το λογιστικό χειρισµό από την πλευρά του εκµισθωτή, το ∆ΠΧΑ 16 ενσωµατώνει
ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ∆ΛΠ 17. Εποµένως, ο εκµισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις
συµβάσεις µισθώσεων σε λειτουργικές και χρηµατοδοτικές µισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό
λογιστικό χειρισµό για κάθε τύπο σύµβασης. Το νέο πρότυπο εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2019 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
∆ΠΧΑ 10
(Τροποποίηση) «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις» και ∆ΛΠ 28
(Τροποποίηση) «Συµµετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» - Πώληση ή
Εισφορά περιουσιακών στοιχείων µεταξύ του Επενδυτή και της Συγγενούς ή της
Κοινοπραξίας του
Η κύρια συνέπεια της τροποποίησης που εκδόθηκε από το Συµβούλιο στις 11 Σεπτεµβρίου 2014,
είναι ότι ολόκληρο το κέρδος ή η ζηµία αναγνωρίζεται όταν µια συναλλαγή περιλαµβάνει µια
επιχείρηση (είτε στεγάζεται σε µια θυγατρική ή όχι). Ένα µερικό κέρδος ή ζηµία αναγνωρίζεται όταν
µια συναλλαγή περιλαµβάνει στοιχεία ενεργητικού που δεν συνιστούν επιχείρηση, ακόµη και αν αυτά
τα περιουσιακά στοιχεία στεγάζονται σε µια θυγατρική. Η τροποποίηση εφαρµόζεται σε ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆ΛΠ 12 (Τροποποίηση) “Αναγνώριση αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων σε µη
πραγµατοποιηθείσες ζηµιές”
Η τροποποίηση διευκρινίζει το λογιστικό χειρισµό σχετικά µε την αναγνώριση αναβαλλόµενων
φορολογικών απαιτήσεων σε µη πραγµατοποιηθείσες ζηµιές που έχουν προκύψει από χρεωστικούς
τίτλους που επιµετρώνται στην εύλογη αξία. Η τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2017 και δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆ΛΠ 7 Καταστάσεις ταµιακών ροών (Τροποποίηση) “Γνωστοποιήσεις”
Η τροποποίηση εισάγει υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις που παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες
των οικονοµικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις µεταβολές των υποχρεώσεων που προέρχονται
από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις θα απαιτούν από τις οντότητες να παρέχουν
γνωστοποιήσεις που επιτρέπουν στους επενδυτές να αξιολογούν τις µεταβολές στις υποχρεώσεις
που προκύπτουν από χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες, συµπεριλαµβανοµένων µεταβολών που
προέρχονται από ταµειακές ροές και µεταβολές µη ταµειακής φύσης. Η τροποποίηση εφαρµόζεται
στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2017 και δεν έχει
υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆ΠΧΑ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών (Τροποποίηση) “Ταξινόµηση
και επιµέτρηση συναλλαγών που αφορούν παροχές που εξαρτώνται από την αξία των
µετοχών”
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά µε τη βάση επιµέτρησης όσον αφορά παροχές που
εξαρτώνται από την αξία των µετοχών και διακανονίζονται σε µετρητά και το λογιστικό χειρισµό
σχετικά µε τροποποιήσεις σε όρους που µεταβάλλουν µία παροχή που διακανονίζεται σε µετρητά ή
σε παροχή που διακανονίζεται σε συµµετοχικούς τίτλους. Επιπλέον εισάγουν µία εξαίρεση όσον
αφορά τις αρχές του ∆ΠΧΑ 2 µε βάση την οποία µία παροχή θα πρέπει να αντιµετωπίζεται σαν να
επρόκειτο να διακανονιστεί εξ’ ολοκλήρου σε συµµετοχικούς τίτλους, στις περιπτώσεις όπου ο
εργοδότης υποχρεούται να παρακρατά ένα ποσό προς κάλυψη των φορολογικών υποχρεώσεων
των εργαζοµένων που προκύπτουν από παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών και να
το αποδίδει στις φορολογικές αρχές. Η τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους
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που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
∆ΠΧΑ 4 (Τροποποίηση) «Εφαρµογή του νέου ∆ΠΧΑ 9 µε το ∆ΠΧΑ 4».
Το Συµβούλιο εξέδωσε στις 12 Σεπτεµβρίου τροποποιήσεις στο πρότυπο ∆ΠΧΑ 4 ώστε να
αντιµετωπιστούν οι ανησυχίες που προέκυψαν από την εφαρµογή του νέου προτύπου
χρηµατοοικονοµικών µέσων (∆ΠΧΑ 9), πριν από την εφαρµογή του νέου τροποποιηµένου από το
συµβούλιο ∆ΠΧΑ 4. Οι τροποποιήσεις εισάγουν δύο προσεγγίσεις: επικάλυψη και αναβολή. Το
τροποποιηµένο πρότυπο θα:
• δίνει την δυνατότητα στις εταιρίες που εκδίδουν ασφαλιστήρια συµβόλαια να αναγνωρίσουν στα
λοιπά συνολικά έσοδα, και όχι στο κέρδος ή τη ζηµία, την αστάθεια που µπορεί να προκύψει όταν το
∆ΠΧΑ 9 εφαρµόζεται πριν από τις νέες ασφαλιστικές συµβάσεις.
• παρέχει στις επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες κατά κύριο λόγο συνδέονται µε τις
ασφάλειες, µια προαιρετική προσωρινή εξαίρεση από την εφαρµογή ∆ΠΧΑ 9 µέχρι το 2021.
Η τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
Ιανουαρίου 2018 και δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆ιευκρινίσεις στο ∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συµβάσεις µε Πελάτες»
Τον Απρίλιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση διευκρινίσεων στο ∆ΠΧΑ 15. Οι τροποποιήσεις
του ∆ΠΧΑ 15 δεν µεταβάλλουν τις βασικές αρχές του Προτύπου, αλλά παρέχουν διευκρινίσεις ως
προς την εφαρµογή των εν λόγω αρχών. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον τρόπο µε τον οποίο
αναγνωρίζεται µία δέσµευση εκτέλεσης σε µία σύµβαση, πώς προσδιορίζεται αν µία οικονοµική
οντότητα αποτελεί τον εντολέα ή τον εντολοδόχο, και πώς προσδιορίζεται αν το έσοδο από τη
χορήγηση µίας άδειας θα πρέπει να αναγνωριστεί σε µία συγκεκριµένη χρονική στιγµή ή µε την
πάροδο του χρόνου. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές
της Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία. Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2018 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Ετήσιες Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ, Κύκλος 2014-2016
Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2014-2016, εκδόθηκαν από το Συµβούλιο στις 8 ∆εκεµβρίου 2016,
έχουν εφαρµογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από την 1 Ιανουαρίου 2018 και δεν έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναµένεται να έχουν
σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
∆.Π.Χ.Α. 1 Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς
Η τροποποίηση διαγράφει τις «Βραχυπρόθεσµες εξαιρέσεις από τα ∆.Π.Χ.Α.» που προβλέπονταν
από το Προσάρτηµα Ε του ∆.Π.Χ.Α. 1 µε το αιτιολογικό ότι έχουν υπηρετήσει πλέον τον σκοπό τους
και δεν είναι πλέον απαραίτητες.
∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επιµέτρηση Συγγενών Επιχειρήσεων ή Κοινοπραξιών στην εύλογη
αξία»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η επιλογή που δίνεται οι επενδύσεις σε συγγενής ή σε κοινοπραξίες
που κατέχεται από µια οντότητα που είναι ένας οργανισµός διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων, ή
άλλης οντότητας που πληροί τις προϋποθέσεις να επιµετρηθούν στην εύλογη αξία µέσω των
αποτελεσµάτων είναι διαθέσιµη για κάθε µια επένδυση σε συγγενή ή κοινοπραξία ξεχωριστά κατά
την αρχική αναγνώριση.
∆ΠΧΑ 12 Γνωστοποιήσεις συµµετοχών σε άλλες οντότητες: ∆ιευκρίνιση του σκοπού του
προτύπου.
Η τροποποίηση διευκρίνισε το πεδίο εφαρµογής του προτύπου προσδιορίζοντας ότι οι απαιτήσεις
γνωστοποίησης του προτύπου, εκτός από εκείνες των παραγράφων Β10-Β16, ισχύουν για τις
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συµµετοχές της οντότητας που αναφέρονται στην παράγραφο 5 που έχουν ταξινοµηθεί ως
κατεχόµενα για πώληση, ως κατεχόµενα για διανοµή ή ως διακοπείσες δραστηριότητες σύµφωνα µε
το ∆ΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και διακοπείσες
δραστηριότητες».
∆ΛΠ 40 « Επενδυτικά ακίνητα» Μεταφορές Επενδυτικών ακινήτων
Οι τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 40 που εξέδωσε το Συµβούλιο στις 8 ∆εκεµβρίου 2016 διευκρινίζουν ότι
µια οικονοµική οντότητα δύναται να µεταφέρει ένα ακίνητο προς ή από τις επενδύσεις σε ακίνητα,
όταν, και µόνο όταν, υπάρχουν ενδείξεις αλλαγής της χρήσης. Μια αλλαγή της χρήσης προκύπτει,
εάν το ακίνητο πληροί ή παύει να πληροί, τον ορισµό των επενδύσεων σε ακίνητα. Μια αλλαγή στις
προθέσεις της διοίκησης για τη χρήση του ακινήτου από µόνη της δεν αποτελεί ένδειξη µιας αλλαγής
στη χρήση.
Η τροποποίηση εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
Ιανουαρίου 2018 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ε∆∆ΠΧΑ 22 ∆ιερµηνεία «Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα και Προκαταβολές»
Η ∆ιερµηνεία 22 διευκρινίζει το λογιστικό χειρισµό για τις συναλλαγές που περιλαµβάνουν την
είσπραξη ή την πληρωµή προκαταβολών σε ξένο νόµισµα. Συγκεκριµένα, εφαρµόζεται για τις
συναλλαγές σε ξένο νόµισµα όταν η οικονοµική οντότητα αναγνωρίζει ένα µη νοµισµατικό
περιουσιακό στοιχείο ή µια µη νοµισµατική υποχρέωση που προκύπτει από την πληρωµή ή την
είσπραξη προκαταβολών πριν η οικονοµική οντότητα αναγνωρίσει το σχετικό περιουσιακό στοιχείο,
έξοδο ή έσοδο. Σύµφωνα µε τη διερµηνεία η ηµεροµηνία της συναλλαγής, για τον σκοπό του
καθορισµού της συναλλαγµατικής ισοτιµίας, είναι η ηµεροµηνία της αρχικής αναγνώρισης των µη
νοµισµατικών προπληρωµών του περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης από λήψη
προκαταβολής. Εάν υπάρχουν πολλαπλές πληρωµές ή εισπράξεις προκαταβολικά, η ηµεροµηνία
της συναλλαγής καθορίζεται για κάθε πληρωµή ή είσπραξη.
Η διερµηνεία εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου
2018 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
2.2.

Συναλλαγµατικές µετατροπές

Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης.
Τα βιβλία της εταιρείας τηρούνται σε Ευρώ. Συναλλαγές που γίνονται σε ξένα νοµίσµατα,
µετατρέπονται σε Ευρώ µε βάση την επίσηµη τιµή του ξένου νοµίσµατος που ίσχυε την ηµέρα της
συναλλαγής. Κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού, οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένα
νοµίσµατα, µετατρέπονται σε Ευρώ µε βάση την επίσηµη τιµή του ξένου νοµίσµατος που ισχύει την
αντίστοιχη ηµεροµηνία του Ισολογισµού. Τα κέρδη και οι ζηµίες από συναλλαγµατικές διαφορές
περιλαµβάνονται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων. Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της
εταιρείας αποτιµώνται µε χρήση του νοµίσµατος του οικονοµικού περιβάλλοντος µέσα στο οποίο η
εταιρεία λειτουργεί (λειτουργικό νόµισµα).
2.3. Ενσώµατα πάγια
(α) Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια
Τα ενσώµατα πάγια, αποτιµώνται αρχικά στο κόστος κτήσεως µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και
τις ζηµίες αποµείωσης. Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για
την απόκτηση των στοιχείων. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στα αποτελέσµατα
όταν πραγµατοποιούνται. Ο µηχανολογικός εξοπλισµός της εταιρείας αποτιµήθηκε στην εύλογη αξία
του την 01/01/2004. Η εταιρεία δεν είχε στην κατοχή της δεν είχε ακίνητα µέχρι τις 30/6/2013 και την
απορρόφηση της εταιρείας Ηλιοτόπιο. Λόγω αλλαγής της µεθόδου παρουσίασης των γηπέδων, στις
οικονοµικές καταστάσεις της 31/12/2013, τα γήπεδα της εταιρείας επανεκτιµήθηκαν την 30.09.2013.
Η διαφορές από τις επαναεκτιµήσεις καταχωρήθηκαν όπως προβλέπεται από το ∆ΛΠ 16. Ως κόστος
κτήσεως για τις κτιριακές εγκαταστάσεις και τον µηχανολογικό εξοπλισµό θεωρήθηκε η εύλογη αξία
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τους την 01/01/2004, όπως αυτή προσδιορίστηκε από ανεξάρτητους εκτιµητές. Οι δαπάνες που
πραγµατοποιούνται σε µεταγενέστερες χρήσεις αυξάνουν τη λογιστική αξία των ενσώµατων παγίων
µόνο εάν πιθανολογείται ότι θα εισρεύσουν στον όµιλο µελλοντικά οικονοµικά οφέλη και το κόστος
τους µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στα
αποτελέσµατα όταν πραγµατοποιούνται.
Κατά την πώληση των ενσώµατων παγίων οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της
λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα. Όταν οι λογιστικές αξίες
των ενσώµατων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους οι διαφορές (αποµείωση)
καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα.
Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσώµατων παγίων
υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή του που έχει ως εξής:

Κτίρια
Μηχανολογικός εξοπλισµός
Μεταφορικά µέσα
Λοιπός εξοπλισµός

40 έτη
20 έτη
5-9 έτη
5-9 έτη

Για τα ενσώµατα πάγια δεν έχουν υπολογιστεί υπολειµµατικές αξίες.
2.4.

Έλεγχος αποµείωσης αξίας περιουσιακών στοιχείων εκτός της υπεραξίας.

Η εταιρεία υοθετεί το ∆ΛΠ 36 (Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων). Το ∆ΛΠ αυτό απαιτεί
όπως το ανακτήσιµο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου πρέπει να εκτιµάται οποτεδήποτε υπάρχει
ένδειξη ότι το περιουσιακό στοιχείο ενδέχεται να έχει αποµειωθεί. Όταν η λογιστική αξία ενός
περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό του, η ζηµία αποµείωσης καταχωρείται στην
Κατάσταση Αποτελεσµάτων για περιουσιακά στοιχεία που απεικονίζονται στο κόστος ενώ θεωρείται
ως µείωση της αναπροσαρνογής, για περιουσιακά στοιχεία που απεικονίζονται στην
αναπροσαρµοσµένη αξία.
Τα περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε απόσβεση ελέγχονται για αποµείωση της αξίας τους
όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί.
Η ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη αξία µεταξύ της εύλογης αξίας µειωµένης µε το απαιτούµενο
για την πώληση κόστος και της αξίας χρήσεως του περιουσιακού στοιχείου. Οι ζηµίες αποµείωσης
καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα των χρήσεων που προκύπτουν εκτός εάν το
περιουσιακό στοιχείο έχει αναπροσαρµοστεί οπότε η ζηµία αποµείωσης µειώνει το αντίστοιχο
αποθεµατικό αναπροσαρµογής.
2.5.

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία

Συµµετοχές
Οι συµµετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις αποτιµήθηκαν στο κόστος κτήσεως.
(β) Χρεόγραφα
Οι επενδύσεις σε κινητές αξίες ταξινοµούνται από την εταιρεία στην κατηγορία των επενδύσεων για
εµπορία και αποτιµούνται στην εύλογη αξία. Η εύλογη αξία των εισηγµένων τίτλων υπολογίζονται µε
βάση τις επίσηµες τιµές του Χρηµατιστηρίου Αθηνών στο τέλος της χρήσεως. Οι επενδύσεις σε µη
εισηγµένες αξίες όπου η εύλογη αξία δεν µπορεί να υπολογισθεί µε αξιοπιστία παραµένουν στον
ισολογισµό σε τιµή κτήσεως µείον τυχόν ζηµία αποµείωσης.
2.6.

Απαιτήσεις από πελάτες

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και ως τέτοια θεωρείται η
ονοµαστική τους αξία αφαιρουµένων και των ζηµίων αποµείωσης. Οι ζηµίες αποµείωσης (απώλειες
από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι η εταιρεία δεν
είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους. Το ποσό
της ζηµίας αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της
παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών. Το ποσό της ζηµίας αποµείωσης
καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα.
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2.7.

Αποθέµατα

Τα αποθέµατα, τα οποία περιλαµβάνουν εµπορεύµατα και προιόντα για πώληση, ηµιτελή προιόντα
και υλικά, γή και κτίρια υπό ανάπτυξη, αποτιµώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσεως
και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας µε τη µέθοδο του µέσου σταθµικού κόστους. Το κόστος των
ετοίµων προϊόντων και των ηµιτελών αποθεµάτων περιλαµβάνει το κόστος των άµεσων υλικών το
άµεσο εργατικό κόστος και τα γενικά βιοµηχανικά έξοδα. Κόστος δανεισµού δεν περιλαµβάνεται στο
κόστος κτήσεως των αποθεµάτων. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία εκτιµάται µε βάση τις τρέχουσες
τιµές πώλησης των αποθεµάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουµένων και των
τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση.
2.8.

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

Τα ταµιακά διαθέσιµα και τα ταµιακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως
και τις βραχυπρόθεσµες µέχρι 3 µήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποιησιµότητας και χαµηλού
ρίσκου.
Οι συναλλαγές της εταιρείας και συγγενών εταιρειών του Οµίλου σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται
σε € και καταχωρούνται στα βιβλία µε την ισοτιµία κατά την ηµεροµηνία συναλλαγής. Την ηµεροµηνία
ισολογισµού περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα µετατρέπονται σε € µε την
ισχύουσα ισοτιµία και οι προκύπτουσες συναλλαγµατικές διαφορές καταχωρούνται στα
αποτελέσµατα χρήσεως.
2.9.

Μετοχικό κεφάλαιο

Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άµεσα κόστη για την έκδοση µετοχών
εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήµατος σε µείωση του προϊόντος της
έκδοσης. Άµεσα κόστη που σχετίζονται µε την έκδοση µετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων
περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται.
2.10. ∆ανεισµός
Τα δάνεια πληρωτέα καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο
αναπόσβεστο κόστος µε την χρήση του πραγµατικού επιτοκίου.
2.11. Αναβαλλόµενοι φόροι & Φόρος εισοδήµατος
Η επιβάρυνση της περιόδου µε φόρο εισοδήµατος αποτελείται από τον τρέχοντα φόρο και τον
αναβαλλόµενο φόρο δηλαδή τον φόρο (ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις) που σχετίζονται µε τα
απεικονιζόµενα στην τρέχουσα περίοδο κέρδη ή ζηµίες. Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται
επί του φορολογητέου εισοδήµατος της περιόδου µε βάση τους ισχύοντες συντελεστές φόρου κατά
την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την
µέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας
και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Ο αναβαλλόµενος
φόρος προσδιορίζεται µε τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του
Ισολογισµού. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται στην έκταση κατά την οποία
θα υπάρξει µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για τη χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που
δηµιουργεί την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση.
2.12. Παροχές σε εργαζόµενους
(α) Βραχυπρόθεσµες παροχές
Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και σε είδος, καταχωρούνται ως έξοδο
όταν καθίστανται δουλευµένες.
(β) Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία
Οι παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαµβάνουν τόσο προγράµµατα καθορισµένων
εισφορών όσο και προγράµµατα καθορισµένων παροχών.
Το δεδουλευµένο κόστος των προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην
περίοδο που αφορά.
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Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από προγράµµατα καθορισµένων παροχών στο προσωπικό
υπολογίζονται στην προεξοφληµένη αξία των µελλοντικών παροχών προς το προσωπικό που έχουν
καταστεί δεδουλευµένες κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού. Η δέσµευση της καθορισµένης παροχής
υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή µε τη χρήση της µεθόδου της προβεβληµένης
πιστωτικής µονάδας (projected unit credit method).
Τα αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες που προκύπτουν από εµπειρικές προσαρµογές και από µεταβολές
στις αναλογιστικές παραδοχές αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα στην περίοδο που
προκύπτουν.
Το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται άµεσα στα αποτελέσµατα.
(γ) Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης
Οι παροχές τερµατισµού απασχόλησης είναι πληρωτέες όταν ο όµιλος, είτε τερµατίζει την
απασχόληση εργαζοµένων πριν την συνταξιοδότηση, είτε µετά από απόφαση εργαζοµένων να
δεχθούν προσφορά παροχών από τον Όµιλο σε αντάλλαγµα του τερµατισµού της απασχόλησης
τους. Ο Όµιλος αναγνωρίζει τις παροχές τερµατισµού της απασχόλησης ως υποχρέωση και έξοδο
κατά την προγενέστερη µεταξύ των ακόλουθων ηµεροµηνιών: α) όταν η οικονοµική οντότητα δεν
δύναται πλέον να αποσύρει την προσφορά των εν λόγω παροχών· και β) όταν η οικονοµική οντότητα
αναγνωρίζει κόστος αναδιάρθρωσης που εµπίπτει στο πεδίο του ∆ΛΠ 37 και συνεπάγεται την
καταβολή παροχών τερµατισµού της απασχόλησης. Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης που
οφείλονται 12 µήνες µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού προεξοφλούνται.
2.13. Προβλέψεις
Οι προβλέψεις καταχωρούνται, σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π 37, όταν υπάρχει µια παρούσα νόµιµη ή
τεκµαιρόµενη δέσµευση ως αποτέλεσµα γεγονότων του παρελθόντος και είναι πιθανόν να απαιτηθεί
εκροή πόρων για διακανονισµό της δέσµευσης, το ποσό δε της εκροής µπορεί να εκτιµηθεί µε κάποιο
βαθµό αξιοπιστίας.
2.14. Επιχορηγήσεις
Οι κρατικές επιχορηγήσεις δεν εγγράφονται στα ίδια κεφάλαια , όπως στα Ελληνικά Λογιστικά
Πρότυπα, θεωρούµενα σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π 20 ως έσοδα επόµενων χρήσεων και εµφανίζονται
στο λογαριασµό των οικονοµικών καταστάσεων λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις.
2.15. Έσοδα
Στα έσοδα περιλαµβάνεται η εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών προ ΦΠΑ
και λοιπών φόρων και µετά τις εκπτώσεις και επιστροφές.
Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
α) Πωλήσεις αγαθών
Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες τα αγαθά
γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη.
β) Παροχή υπηρεσιών
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας σε
σχέση µε το εκτιµώµενο συνολικό κόστος της.
γ) Έσοδα από τόκους
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την χρήση του πραγµατικού
επιτοκίου.
2.16.

Μισθώσεις
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Μισθώσεις στις οποίες ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες της ιδιοκτησίας διατηρούνται από
τους εκµισθωτές ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι λοιπές µισθώσεις κατατάσσονται ως
χρηµατοδοτικές µισθώσεις.
Εκµισθωτής
Εισπράξεις που προκύπτουν από λειτουργικές µισθώσεις καταχωρούνται ως έσοδα µε βάση την
σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της µίσθωσης.
Μισθωτής
Πληρωµές µισθωµάτων βάσει λειτουργικών µισθώσεων καταχωρούνται στα έξοδα µε βάση την
σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της µίσθωσης.
2.17. ∆ιανοµή µερισµάτων
Η διανοµή των µερισµάτων στους µετόχους της εταιρείας καταχωρείται ως υποχρέωση όταν η
διανοµή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των µετόχων.
3. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
3.1.

Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου

Η εταιρεία εκτίθεται σε αρκετούς χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως κίνδυνο τιµών αγοράς
πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ταµιακών ροών από µεταβολή επιτοκίων.
α) Πιστωτικός κίνδυνος
Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος ζηµίας της εταιρείας, σε περίπτωση που ένας πελάτης ή τρίτος
δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις. Ο πιστωτικός κίνδυνος σχετίζεται κυρίως µε τις
απαιτήσεις από πελάτες.
α.1) Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις.
Η εταιρεία δεν παρουσιάζει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Οι χονδρικές πωλήσεις
γίνονται κυρίως σε πελάτες µε µειωµένο βαθµό απωλειών µετρητοίς ή µέσω µεταχρονολογηµένων
επιταγών.
Πέραν τούτου έχουν συναφθεί συµβάσεις ασφάλισης πιστώσεων για την κάλυψη απωλειών µη
φερέγγυων πελατών από πιστώσεις που προέρχονται από την πώληση προϊόντων και
εµπορευµάτων.
Κανένας πελάτης δεν ξεπερνά το 10% των πωλήσεων και συνεπώς δεν υπάρχει σηµαντική
συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου.
Η χορήγηση πίστωσης ελέγχεται µέσω πιστωτικών ορίων και εφαρµογής συγκεκριµένων όρων.
Τέλος, για συγκεκριµένους πιστωτικούς κινδύνους γίνονται κατάλληλες προβλέψεις για ενδεχόµενες
απώλειες λόγω αποµείωσης. Στο τέλος της περιόδου η διοίκηση της εταιρείας εκτίµησε ότι δεν
υπήρχαν ουσιαστικοί πιστωτικοί κίνδυνοι για την εταιρία, οι οποίοι να µην έχουν ήδη καλυφθεί από
ασφαλιστήρια συµβόλαια, ή από προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις.
β) Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα µέσω της διαθεσιµότητας επαρκών
πιστωτικών ορίων για την εταιρεία.
Η εταιρεία διαχειρίζεται τους κινδύνους ρευστότητας µέσω σωστής διαχείρισης του κεφαλαίου
κίνησης και των ταµιακών της ροών. Παρακολουθεί τις προβλεπόµενες ταµιακές ροές και διασφαλίζει
την ύπαρξη επαρκών τραπεζικών δανείων και δανειοληπτικών µέσων. Η εταιρεία διαθέτει επαρκείς
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εσωτερικές άµεσα διαθέσιµες πηγές δανεισµού, οι οποίες µπορούν να αξιοποιηθούν για την
χρηµατοδότηση τυχόν ελλείψεων σε µετρητά.
γ) Κίνδυνος ταµειακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολών των
επιτοκίων.
Η εταιρεία δεν έχει σηµαντικά τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία και συνεπώς δεν υπόκειται σε κίνδυνο
µεταβολής των επιτοκίων. Τα έσοδα της εταιρείας καθώς και οι λειτουργικές ταµειακές ροές είναι σε
µεγάλο βαθµό ανεξάρτητες από τις διακυµάνσεις επιτοκίων στην αγορά διότι η εταιρεία δεν διαθέτει
άλλα έντοκα περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού εκτός από βραχυπρόθεσµες καταθέσεις.
Εις ότι αφορά τον δανεισµό της εταιρείας υπάρχει περιορισµένος κίνδυνος από µεταβολή επιτοκίων
διότι έχει συναφθεί µακροπρόθεσµο οµολογιακό δάνειο µε σταθερό περιθώριο (spread) και
περιορισµένου κινδύνου κυµαινόµενο εξαµηνιαίο επιτόκιο (euribor).
Η πολιτική της εταιρείας είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τιµές και τις τάσεις διαµόρφωσης των
επιτοκίων µε σκοπό τη χρήση στην καταλληλότερη, κατά το δυνατόν χρονική στιγµή,
χρηµατοοικονοµικών παραγώγων αντιστάθµισης του κινδύνου αύξησής τους.
Εάν την 31/12/2016 τα επιτόκια ήταν αυξηµένα ή µειωµένα κατά µισή ποσοστιαία µονάδα (0,5%) τότε
οι ζηµίες προ φόρων ήταν αυξηµένες ή µειωµένες αντίστοιχα κατά 79,00 χιλ. ευρώ. Ανάλογα θα
διαµορφώνονταν και η Καθαρή θέση της Εταιρείας.
Εάν την 31/12/2015 τα επιτόκια ήταν αυξηµένα ή µειωµένα κατά µισή ποσοστιαία µονάδα (0,5%) τότε
οι ζηµίες προ φόρων ήταν αυξηµένες ή µειωµένες αντίστοιχα κατά 82,00 χιλ. ευρώ. Ανάλογα θα
διαµορφώνονταν και η Καθαρή θέση της Εταιρείας.

4. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοικήσεως
Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Αναφοράς, απαιτεί από τη ∆ιοίκηση να παίρνει αποφάσεις, να κάνει εκτιµήσεις και υποθέσεις που
επηρεάζουν την εφαρµογή λογιστικών πολιτικών, καθώς και τα καταχωρηµένα ποσά στους
λογαριασµούς Ενεργητικού, Παθητικού, Εσόδων και Εξόδων. Επηρεάζουν επίσης τις
γνωστοποιήσεις των ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία σύνταξης
των οικονοµικών καταστάσεων. Τα πραγµατικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν κατά
περίπτωση από αυτά που έχουν εκτιµηθεί.
Οι εκτιµήσεις και οι σχετικές µε αυτές υποθέσεις, βασίζονται στην εµπειρία του παρελθόντος και σε
άλλους παράγοντες και αναθεωρούνται σε συνεχή βάση. Οι αναθεωρήσεις αυτές αναγνωρίζονται
στην περίοδο που πραγµατοποιούνται και στις επόµενες περιόδους.
Οι βασικές κρίσεις, εκτιµήσεις και υποθέσεις που εφαρµόζονται από τη ∆ιοίκηση της εταιρείας
αφορούν:
! Τον προσδιορισµό της ωφέλιµης διάρκειας ζωής και της υπολειµµατικής αξίας των πάγιων
περιουσιακών στοιχείων.
! Την ένταξη των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων σε κατηγορίες.
! Την αξιολόγηση της ρευστοποίησης των απαιτήσεων και τον προσδιορισµό της πρόβλεψης
επισφάλειας.
! Τον προσδιορισµό των παροχών στο προσωπικό µετά την αποχώρηση από την υπηρεσία.
Περιοχές στις οποίες εφαρµόστηκαν κρίσεις και λογιστικές εκτιµήσεις, µε επίδραση στα ποσά των
οικονοµικών καταστάσεων και στις γνωστοποιήσεις, όπως αναφέρεται στις αντίστοιχες σηµειώσεις,
είναι ο προσδιορισµός της ωφέλιµης διάρκειας ζωής και της υπολειµµατικής αξίας των παγίων
περιουσιακών στοιχείων, οι απαιτήσεις από πελάτες και τα δικαιώµατα εργαζοµένων.
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5. Ανάλυση ενσώµατων Παγίων Περιουσιακών στοιχείων
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ

01.01 - 31.12.2015
Κόστος ή εκτίµηση
έναρξης
Προσθήκες
Πωλήσεις/Αποµειώσεις
Σύνολα 31.12.2015
Αποσβέσεις
31.12.2014
Πωλήσεις/
Αποµειώσεις
Αποσβέσεις
31.12.2015
Σωρευµένες
αποσβέσεις
Αναποσβ. Αξία
31.12.15
01.01 - 31.12.2016
Κόστος ή εκτίµηση
έναρξης
Μεταφορά
Πωλήσεις/Αποµειώσεις
Σύνολα 31.12.2016
Αποσβέσεις
31.12.2015
Πωλήσεις/
Αποµειώσεις
Αποσβέσεις
31.12.2016
Σωρευµένες
αποσβέσεις
Αναποσβ. Αξία
31.12.16

Γήπεδα –
Οικόπεδα

Κτίρια &
κτιρ. Εγκατ.

222.053,00

131.265,87

222.053,00
0,00

Μηχ/τα &
µηχ/κός
εξοπλ.

Μηχανήµατα
Leasing

Μεταφορικά
µέσα

8.863.848,03
1.862,64

2.217.707,40

197.956,84

131.265,87

8.865.710,67

2.217.707,40

12.401,02

2.512.309,25

1.268.260,00

Έπιπλα &
λοιπ.
Εξοπλ.

Ακιν. Υπο
εκτέλεση

Σύνολο

651.644,44
869,00

36.743,26

-10.000,00
187.956,84

652.513,44

36.743,26

12.321.218,84
2.731,64
-10.000,00
12.313.950,48

185.518,44

641.313,79

0,00

4.619.802,50

-3.343,86

-3.343,86

3.128,02

460.961,35

110.885,36

5.782,09

3.438,90

15.529,04

2.973.270,60

1.379.145,36

187.956,67

644.752,69

0,00

5.200.654,36

222.053,00

115.736,83

5.892.440,07

838.562,04

0,17

7.760,75

36.743,26

7.113.296,12

222.053,00

131.265,87

8.865.710,67

2.217.707,40

187.956,84

36.743,26
-2.440,00

222.053,00

131.265,87

-449.328,61
8.416.382,06

2.217.707,40

-430,00
187.526,84

652.513,44
2.440,00
-3.261,00
651.692,44

34.303,26

12.313.950,48
0,00
-453.019,61
11.860.930,87

0,00

15.529,04

2.973.270,60

1.379.145,36

187.956,67

644.752,69

0,00

5.200.654,36

-429,99

-3.260,99

-199.325,33

4.043,26

549.619,12

-195.634,35

222.053,00

584.195,72

3.128,02

431.562,46

110.885,38

18.657,06

3.209.198,71

1.490.030,74

187.526,68

645.534,96

0,00

5.550.948,15

112.608,81

5.207.183,35

727.676,66

0,16

6.157,48

34.303,26

6.309.982,72

Επί των παγίων στοιχείων της εταιρείας υφίσταται προσηµείωση υποθήκης, € 1.250.000,00 καθώς
επίσης και ενεχυρίαση καταθέσεων € 190.397,00 προς εξασφάλιση δανείων ύψους € 508.669,00,
καθώς επίσης ενεχυρίαση επί αξίας µηχανολογικού εξοπλισµού € 1.900.000,00 και ενεχυρίαση
κατάθεσης ασφαλιστικής αποζηµίωσης € 3.408,00, για εξασφάλιση ύψους δανείων € 5.575.000,00.
5α. Άυλα περιουσιακά στοιχεία

α) Η εταιρεία ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΑΒΕΤΕ το 2011, εξαγόρασε την εταιρεία
ΗΛΙΟΤΟΠΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕ που δραστηριοποιείται στον χώρο της παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας. Σκοπός της εξαγοράς ήταν η υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου δηµιουργίας
φωτοβολταϊκού σταθµού ενταγµένου στον αναπτυξιακό νόµο. Ήδη η εταιρεία ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΑΒΕΤΕ απορρόφησε την την εταιρεία ΗΛΙΟΤΟΠΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ
ΑΕ µε ηµεροµηνία µετασχηµατισµού την 30η Ιουνίου 2013. Η διαφορά µεταξύ του κόστους και της
καθαρής θέσης κατά την απόκτηση της παραπάνω Θυγατρικής και µετά την απορρόφησή της που
ανέρχεται σε 1.776.432,00 €, έχει καταχωρηθεί στο λογαριασµό άϋλα περιουσιακά στοιχεία”, ως αξία
αδείας χρήσεως φωτοβολταϊκού σταθµού, υποκείµενη σε απόσβεση από την έναρξη λειτουργίας
του.
Ανάλυση άϋλων περιουσιακών στοιχείων

Από την εξαγορά των αδειών χρήσεως των εταιρειών

ΗΛΙΟΤΟΠΙΟ
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ
ΠΑΡΚΟ ΑΕ

Αξία άδειας χρήσεως Φ/Β σταθµού
Σωρευµένες αποσβέσεις την 31.12.2016

1.776.432,00
444.108,00

Αναπόσβεστη αξία κατά την 31/12/2016

1.332.324,00
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6. Ανάλυση Συµµετοχών Θυγατρικών εταιρειών την 31.12.2016
Μετά την απορρόφηση της εταιρείας ΗΛΙΟΤΟΠΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕ δεν υπάρχουν
συµµετοχές.
7. Λοιπές απαιτήσεις

Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ

ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΑΒΕΤΕ
31.12.2016
31.12.2015

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
ΣΥΝΟΛΟ

6.603,00
6.603,00

6.603,00
6.603,00

Το άνω ποσό αφορά κατά € 25,00 εγγυήση ενοικίου container που δόθηκε από την εταιρεία βάσει
συµβολαίου, κατά ποσό € 303,00 εγγύηση ∆ΕΗ για Φ/Β πάρκο 20 KW στη Σίνδο, κατά ποσό € 400,00
εγγυήση ενοικίου υπαίθριου χώρου στη Σίνδο και κατά ποσό € 5.875,00 εγγύηση ενοικίου υπαίθριου
χώρου στον Πλατύκαµπο Λάρισας.
8. Ανάλυση πελατών & λοιπών απαιτήσεων
Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ

31.12.2016

Πελάτες ( µείον προβλέψεις)

31.12.2015

5.602.765,22

4.489.746,82

0,00

0,00

405.411,18

605.518,46

4.378.401,26

3.306.983,42

453.644,43

2.433.201,86

Λογαριασµοί διαχ. προκ.& πίστώσεων

1.066,24

1.427,67

Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού

12.951,35

0,00

10.854.239,68

10.836.878,23

Γραµµάτια εισπρακτέα
Επιταγές εισπρακτέες
Βραχυπρ/σµες απαιτήσεις κατά
συνδεδεµένων
Χρεώστες διάφοροι

ΣΥΝΟΛΟ

Το υπόλοιπο του λογαριασµού πελατών και λοιπών απαιτήσεων εµφανίζεται µειωµένο κατά το ποσό
των προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί για επισφαλείς απαιτήσεις και ανέρχονται στο συνολικό
ποσό των 423.414,66 €.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΑΒΕΤΕ

Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ

Σύνολο προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων πελατών την 31.12.2015

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

423.414,66

Προσθήκες στη χρήση 2016

0,00

Συµψηφισµός απαιτήσεων στη χρήση 2016

0,00

Σύνολο προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων πελατών την 31.12.2016

423.414,66

Η εύλογη αξία των εµπορικών απαιτήσεων προσεγγίζει τις λογιστικές αξίες. Η διοίκηση δεν αναµένει
ζηµίες πέραν των σχηµατισθεισών προβλέψεων από τη µη είσπραξη των υπολοίπων των πελατών.
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Πέραν των αναφεροµένων πρέπει να σηµειωθεί ότι έχουν συναφθεί συµβάσεις ασφάλισης
πιστώσεων για την κάλυψη απωλειών µη φερέγγυων πελατών.
Τα χρονικά όρια είσπραξης των απαιτήσεων από πελάτες για το Όµιλο και την Εταιρεία αναλύονται
ως εξής:

Συνολικές
απαιτήσεις

Μέχρι 90 ηµέρες

Εταιρεία

Από 90-150
ηµέρες

6.548.747,95

150 ηµέρες και
άνω

417.296,81

Σύνολο

3.888.194,92

10.854.239,68

9. Ανάλυση αποθεµάτων
Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ

31.12.2016

Εµπορεύµατα
Προϊόντα έτοιµα και ηµιτελή

568.910,80

515.255,68

61.765,60

133.599,44

76,29

11.119,20

630.752,69

659.974,32

Πρώτες & βοηθητικές ύλες – αναλώσιµα
ΣΥΝΟΛΟ

31.12.2015

Τα αποθέµατα περιλαµβάνουν προϊόντα που παρήχθησαν, εµπορεύµατα , πρώτες ύλες και αγαθά
που αγοράστηκαν. Κατά την ηµεροµηνία Ισολογισµού, τα αποθέµατα απεικονίζονται στην κατ΄ είδος
χαµηλότερη τιµή µεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Η καθαρή
ρευστοποιήσιµη αξία είναι η εκτιµώµενη αξία πώλησης κατά τη συνήθη ροή των δραστηριοτήτων
λαµβανοµένων υπόψη όµως και των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά τη συγκεκριµένη
χρονική στιγµή, µείον το εκτιµώµενο κόστος που είναι αναγκαίο για να πραγµατοποιηθεί η πώληση.
Το κόστος κτήσεως των αποθεµάτων προσδιορίζεται µε τη µέθοδο του µέσου ετήσιου σταθµικού
όρου.
10. Προκαταβολές
ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΑΒΕΤΕ
31.12.2016

31.12.2015

Προκαταβολές για αγορές
αποθεµάτων

0,00

0,00

ΣΥΝΟΛΟ

0,00

0,00

11. Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα
Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ
∆ιαθέσιµα στο ταµείο

31.12.2016

31.12.2015

3.176,42

11.886,21

Καταθέσεις όψεως

371.617,04

1.444.776,96

ΣΥΝΟΛΟ

374.793,46

1.456.663,17

Τα διατηρούµενα ταµιακά διαθέσιµα επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών της εταιρείας. Κίνδυνος
ρευστότητας δεν υφίσταται για το λόγο ότι υπάρχει ικανοποιητική ταχύτητα εισπράξεως των
απαιτήσεων από την πώληση εµπορευµάτων καθώς επίσης και διαθεσιµότητα επαρκών πιστωτικών
ορίων. Σηµειώνεται ότι, επί των παγίων στοιχείων της εταιρείας υφίσταται προσηµείωση υποθήκης,
€ 1.250.000 καθώς επίσης και ενεχυρίαση καταθέσεων € 193.805,00 προς εξασφάλιση δανείων
ύψους 508.669,00 €. Υφίσταται επίσης ενεχυρίαση επί κινητών πραγµάτων ποσού € 1.900.000 για
εξασφάλιση υποχρεώσεων ύψους 5.575.000 € .
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12. Ανάλυση λογαριασµών της καθαρής θέσης
Μετοχικό κεφάλαιο και διαφορά υπέρ το άρτιο

Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ

ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΑΒΕΤΕ
31.12.2016

31.12.2015

7.795.000,00

7.795.000,00

645.634,63

645.634,63

779.500 / 10,00 €

779.500 / 10,00 €

Καταβληµένο κεφάλαιο
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο
Αριθµός µετοχών

Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είχε ορισθεί σε 1.000.000 € και διαιρείτο σε 100.000
µετοχές, ονοµαστικής αξίας 10,00 € η µία. Με διαδοχικές αυξήσεις το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε
5.500.058,08 € και διαιρείτο σε 828.322 µετοχές ονοµαστικής αξίας 6,64 € η µία. Με την από
30.10.2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το µετοχικό κεφάλαιο
αυξήθηκε, λόγω συγχώνευσης της εταιρείας µε απορρόφηση της ΘΩΡΑΞ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΟΜΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ,
κατά το ποσό των 2.292.235,00 € του εισφερόµενου µετοχικού κεφαλαίου της απορροφώµενης
εταιρείας και των 2.706,92 € µε την καταβολή µετρητών. Μετά από την αύξηση αυτή το µετοχικό
κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 7.795.000,00 € διαιρούµενο σε 779.500 ονοµαστικές µετοχές
οναµαστικής αξίας 10,00 € η κάθε µία.

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΤΟΧΩΝ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΠΟΣΟΣΤΟ
%

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.

592.372

67,91%

ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

205.819

26,40%

44.309

5,69%

779.500

100,00%

BIG SOLAR A.E.
ΣΥΝΟΛΟ

13. Αποθεµατικά
ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΑΒΕΤΕ

Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ

31.12.2016

31.12.2015

Τακτικό αποθεµατικό

173.344,89

173.344,89

Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων

177.343,02

177.343,02

∆ιαφορές αναπροσαρµογής παγίων σε εύλογη αξία

116.609,81

116.609,81

ΣΥΝΟΛΟ

467.297,72

467.297,72

14. Ανάλυση προµηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων
Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ
Πιστωτικά υπόλοιπα πελατών
Προµηθευτές
Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικά ταµεία
Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένες
Πιστωτές & λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευµένα
ΣΥΝΟΛΟ

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31.12.2016

31.12.2016

31.12.2015

99.085,19

119.469,59

2.534.693,21

2.652.007,42

12.777,28

55.237,11

681.468,73

126.327,33

68.638,91

31.924,79

584.274,23

413.317,78

3.980.937,55

3.398.284,02
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15. Λοιπές υποχρεώσεις
Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ
31.12.2016

31.12.2015

Λοιπές υποχρεώσεις

1.489.936,00

1.489.936,00

ΣΥΝΟΛΟ

1.396.815,00

1.489.936,00

H αποροφηθείσα εταιρεία «ΗΛΙΟΤΟΠΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕ» ,έχει υπαχθεί στις διατάξεις
του άρθρου του Ν. 3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της, που αναφέρεται στην
ίδρυση σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά ισχύος 1.998,93 Kw στη θέση
Βρυσικά, του ∆ήµου Φάριδος, του Νοµού Λακωνίας. Το σύνολο της επιχορήγησης ανέρχεται στο
συνολικό ποσό των 1.862.420 €. Η επιχορήγηση είναι υποκείµενη σε απόσβεση αντίστοιχη της
διάρκειας απόσβεσης του Φ/Β σταθµού στα ∆.Λ.Π µε συντελεστή 5% ετησίως. (Σύµβαση 20 ετών
µε έναρξη από τη λειτουργία της µονάδος. )
16. Ανάλυση δανείων

ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΕ
Ποσά σε Ευρώ

Κάτω από 1 έτος

Μακροπρόθεσµα δάνεια

5.746.671,55

Βραχυπρόθεσµα δάνεια

8.301.857,22
14.048.528,77

Μεταξύ 1 & 5
1.713.073,65

Σύνολο
7.459.745,20
8.301.857,22

1.713.073,65

15.761.602,42

Στο σύνολό τους τα δάνεια της εταιρείας έχουν χορηγηθεί σε ευρώ από Ελληνικές τράπεζες ή
θυγατρικές τους και διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Τα ποσά που είναι πληρωτέα εντός του
επόµενου έτους από την ηµεροµηνία του ισολογισµού χαρακτηρίζονται ως βραχυπρόθεσµα ενώ
εκείνα που είναι πληρωτέα µετά από ένα έτος χαρακτηρίζονται ως µακροπρόθεσµα.
Τα αναφερόµενα µακροπρόθεσµα δάνεια αποτελούνται α) από το υπόλοιπο 31.12.16 του
συναφθέντος µη µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου ποσού 5.575.000,00 €, ποσό πληρωτέο σε
χρόνο µεταγενέστερο του ενός έτους β) από το υπόλοιπο 468.750,000 € την 31.12.16 του
συναφθέντος οµολογιακού δανείου ποσού 718.750,01 € µε το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο ( δάνειο της
Ηλιοτόπιο Φωτοβολταϊκό Πάρκο Α.Ε). γ) από το υπόλοιπο 1.415.995,20 € την 31.12.16 του
συναφθέντος µακροπρόθεσµου δανείου ποσού 1.500.000,00 € µε την ATTIKA BANK.
Την 31/12/2016 τα εµπράγµατα βάρη επί των παγίων ως κάλυµµα του τραπεζικού δανεισµού ήταν
ύψους € 1,25 εκ.
Για το οµολογιακό δάνειο που εκδόθηκε από την Εθνική υπάρχουν συµβατικές δεσµεύσεις τήρησης
θετικών υποχρεώσεων και αρνητικών υποχρεώσεων ώστε να µη επέλθει γεγονός καταγγελίας του
δανείου από τους οµολογιούχους δανειστές (τράπεζες). Στα πλαίσια αυτά, υπάρχει συµβατική
υποχρέωση να τηρούνται περιοριστικά όρια για συγκεκριµένους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες
Ρευστότητας, ∆ανειακής Επιβάρυνσης και Κάλυψης Τόκων / Κάλυψης ∆ανειακών Υποχρεώσεων µε
βάση υπολογισµού τις ετήσιες ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις του Εκδότη.
Κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης του 2016 δεν έχει
επέλθει κανένα γεγονός καταγγελίας των δανείων. Στις περιπτώσεις της µη τήρησης κάποιου
χρηµατοοικονοµικού δείκτη υπάρχει waiver (έγκριση / παραίτηση δικαιώµατος) των οµολογιούχων
για εφάπαξ απαλλαγή τήρησης επί των οικονοµικών µεγεθών της 31/12/2016.
Παρόλα αυτά και καθώς η παροχή του προαναφερθέντος waiver δεν είχε δοθεί έως την 31/12/2016
η εταιρεία ταξινόµησε τα συγκεκριµένα ποσά € 4.906.000,00 στις βραχυπρόθεσµες δανειακές
υποχρεώσεις µεταφέροντας τα από τις µακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις.
Τα βραχυπρόθεσµα δάνεια καλύπτουν τρέχουσες ανάγκες για κεφάλαια κίνησης. Ο εκτοκισµός
συνήθως είναι µηνιαίος. Εν γένει, ως επιτόκιο λαµβάνεται το τρέχον, κατά την έναρξη της περιόδου
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31.12.2016
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εκτοκισµού, euribor της διατραπεζικής αγοράς της εκάστοτε περιόδου εκτοκισµού προσαυξηµένο µε
το ισχύον περιθώριο (spread) και την εισφορά Ν.128/75.
Οι εύλογες αξίες των βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων δανείων είναι περίπου ίσες µε τις
λογιστικές τους αξίες, διότι η εταιρία δανείζεται µε κυµαινόµενα επιτόκια. Η εταιρεία διαθέτει επαρκεί
πιστωτικά όρια για να καλύψει µελλοντικές ανάγκες.
Το µέσο κόστος δανεισµού για την Εταιρεία αναλύεται ως εξής:

!"#$%!$&'()*+,!+,$&%-!.'/0*$)%1!
!
"#$%&'%()*+,#!-./*0#!!
1%#23'%()*+,#!-./*0#!!

2343545637! 2343545638!
!
!
4,82%

5,007%

5,88%

6,051%

Οι ηµεροµηνίες λήξης του συνόλου των δανείων είναι οι εξής:

!!
Σε 1 έτος (2017)

2343545637!

2343545638!

9.142.528,77

9.567.601,00

1 - 2 έτη (2018)

845.240,82

840.636,00

2 - 5 έτη (2019-2021)

4.634.194,73

4.746.366,00

5 έτη και άνω (2021-a.)

1.139.638,10

1.203.707,00

15.761.602,42

16.358.311,00

91/%:%!

Τα δάνεια της εταιρείας αναλύονται, κατά κύριο χρηµατοδότη, ως ακολούθως:

Τράπεζα
ΕΘΝΙΚΗ

Βραχ/σµες

Μακρ/µες

Υπόλοιπο

Υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις

31/12/2016

6.590.201,66

5.575.000,00

12.165.201,66

ΑΤΤΙΚΗΣ

307.208,67

0,00

307.208,67

EUROBANK

500.000,00

468.750,00

968.750

ALPHA

904.446,89

0,00

904.446,89

0,00

1.415.995,20

1.415.995,20

8.301.857,22

7.459.745,20

15.761.602,42

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Γενικό σύνολο

17. Συµβάσεις Leasing
Οι συµβάσεις Leasing χρονικής περιόδου 60 µηνών, που αφορούν µηχανήµατα και λοιπό
µηχανολογικό εξοπλισµό µεταξύ της εταιρείας και της ΕΘΝΙΚΗ LEASING ΑΕ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΩΝ
ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ αποπληρώθηκαν εντός της χρήσεως 2009. Όπως ήδη ανεφέρθη στην αναφορά περί
µισθώσεων, τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται µε βάσει τις υπάρχουσες συµβάσεις
χρηµατοδοτικών µισθώσεων έχουν εγγραφεί ως περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας στις ενσώµατες
ακινητοποιήσεις στην παρούσα αξία των ελαχίστων µισθωµάτων. Οι µισθωτικές πληρωµές
µερίζονται σε µακροχρόνια υποχρέωση και σε χρηµατοοικονοµικό έξοδο που αναγνωρίζεται στα
αποτελέσµατα χρήσης.

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31.12.2016
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ LEASING

Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ

Αναπόσβεστα Μηχ/τα leasing

ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΑΒΕΤΕ
Υπόλοιπα την 31.12.2015

838.562,04

Μεταβολές περιόδου 1/1 - 31/12/2016
Αποσβέσεις µηχανηµάτων περιόδου

110.885,38

Υπόλοιπα την 31.12.2016

727.676,66

Τα ενσώµατα πάγια (µηχανήµατα & µηχανολογικός εξοπλισµός) που έχουν αποκτηθεί µε τις
αναφερόµενες στον πίνακα χρηµατοδοτικές µισθώσεις δεν αποσβένονται στη διάρκεια των
συµβάσεων ( εντός 60 µηνών ) αλλά στην ίδια χρονική περίοδο µε τα αντίστοιχα πάγια κυριότητας
του Οµίλου ( 20 χρόνια για µηχανήµατα & µηχανολογικό εξοπλισµό) και τούτο διότι µετά τη λήξη όλων
των ισχυουσών χρηµατοδοτικών µισθώσεων θα περιέλθουν άνευ ανταλλάγµατος στην κυριότητα της
εταιρείας και της Εταιρείας.
18. Υποχρεώσεις από φόρους

Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ

ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ
ΑΒΕΤΕ
31.12.2016

31.12.2015

Υποχρεώσεις από φόρους

11.455,71

78.786,45

ΣΥΝΟΛΟ

11.455,71

78.786,45

19. Ανάλυση αναβαλλόµενων φόρων
Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος, οι οποίοι προκύπτουν από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ
της λογιστικής αξίας και των φορολογικών βάσεων των στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού,
υπολογίζονται µε βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή και προέρχονται από τις ακόλουθες
κατηγορίες:
!
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Σύνολο αναβαλλόµενων φόρων

Υπόλοιπο έναρξης
Φόρος προσαρµογών
∆ιαφορά φορολογικών συντελεστών
Υπόλοιπο τέλους

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31.12.2016

31/12/2016

31/12/2015

2.492.458,66

1.867.286,24

-506.082,65

-560.000,29

1.986.376,01

1.307.285,95

31/12/2016

31/12/2015

1.307.285,95

618.054,65

679.090,06

617.917,30

0,00

71.314,00

1.986.376,01

1.307.285,95
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31/12/2016
Αναβαλλόµενες φορολογικές
υποχρεώσεις
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις

Αναβαλλόµενες φορολογικές
απαιτήσεις
Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων
Λοιπές προβλέψεις/Λοιπά έξοδα
Φορολογικές ζηµίες προηγούµενων
χρήσεων
Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού
λόγω εξόδου από την υπηρεσία

Καθαρές αναβαλλόµενες
φορολογικές απαιτήσεις στον
Ισολογισµό

31/12/2015

∆ιαφορές στα
αποτελέσµατα
χρήσεως

∆ιαφορές στα
Ίδια
Κεφάλαια

-506.082,65

-560.000,29

53.917,64

0,00

-506.082,65

-560.000,29

53.917,64

0,00

122.790,25

122.790,25

0,00

0,00

0,01

0,01

0,00

0,00

2.364.051,34

1.723.710,12

640.341,22

0,00

5.617,06

20.785,86

-15.168,80

-41,59

2.492.458,66

1.867.286,24

625.172,42

-41,59

1.986.376,01

1.307.285,95

679.090,06

-41,59

Ο Εταιρεία υπολογίζει τον αναβαλλόµενο φόρο, µε βάση τους φορολογικούς συντελεστές που
ισχύουν κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων. Η επίδραση των
αποτελεσµάτων χρήσεως από τη µεταβολή του αναβαλλόµενου φόρου ανήλθε σε € 679.090,06
20. Ανάλυση προβλέψεων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ
Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ

31.12.2016

31.12.2015

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους

19.369,17

71.675,37

Σύνολο

19.369,17

71.675,37

Η υποχρέωση της Εταιρείας προς τα πρόσωπα που εργάζονται στην Ελλάδα, για την µελλοντική
καταβολή παροχών ανάλογα µε το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, προσµετράται και
απεικονίζεται µε βάση το αναµενόµενο να καταβληθεί δεδουλευµένο δικαίωµα του κάθε εργαζόµενου,
κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, προεξοφλούµενο στην παρούσα του αξία, σε σχέση µε τον
προβλεπόµενο χρόνο καταβολής του. Το χρησιµοποιούµενο ετήσιο επιτόκιο προεξόφλησης (3,00%)
είναι ίσο µε την απόδοση, κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, των µακροπρόθεσµων οµολόγων
του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Οι δουλευµένες παροχές κάθε περιόδου επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα
χρήσεως µε αντίστοιχη αύξηση της συνταξιοδοτικής υποχρέωσης. Οι πληρωµές παροχών που
διενεργούνται στους υπαλλήλους που αποχωρούν λόγω συνταξιοδοτήσεως µειώνουν αντίστοιχα τη
συνταξιοδοτική υποχρέωση.
Ο αριθµός του απασχολούµενου στην Εταιρεία προσωπικού και το αντίστοιχο κόστος µισθοδοσίας
του, έχουν ως ακολούθως:
Ποσά σε €
31/12/2016
Άτοµα:
Μόνιµης απασχολήσεως
Εποχιακής απασχολήσεως
Σύνολο

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31.12.2016
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Ανάλυση κόστους εργαζοµένων:
Έξοδα µισθοδοσίας
Έξοδα αποζηµιώσεων προσωπικού
Έξοδα ασφαλιστικών ταµείων

629.265,31
208.341,23
152.693,52

Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Συνολικό κόστος

0,00
990.300,06

Η υποχρέωση της Εταιρείας για καταβολή αποζηµιώσεων στο προσωπικό της που αποχωρεί λόγω
συνταξιοδοτήσεως προσδιορίσθηκε βάσει αναλογιστικής µελέτης. Τα βασικά οικονοµικά µεγέθη και
υποθέσεις της αναλογιστικής µελέτης την 31ης ∆εκεµβρίου 2016 έχουν ως ακολούθως
Υποχρέωση Συνταξιοδότησης
Παρούσα αξία υποχρέωσης

19.369,17

Ανάλυση κόστους συνταξιοδότησης στα αποτελέσµατα χρήσεως:
Κόστος υπηρεσίας
Χρηµατοοικονοµικό κόστος
Αναλογιστικά κέρδη (ζηµίες)
Χρησιµοποιηµένες προβλέψεις
Συνολική επιβάρυνση στα αποτελέσµατα χρήσεως

1.898,20
524,95
58,58
-54.787,92
-52.423,35

Οι υποχρεώσεις από παροχές στο προσωπικό µεταβλήθηκαν εντός της χρήσεως
ως ακολούθως:
Καθαρή υποχρέωση στην αρχή της χρήσεως
Κόστος υπηρεσίας
Χρηµατοοικονοµικό κόστος
Αναλογιστικά κέρδη (ζηµίες)
Σύνολο παροχών που καταβλήθηκαν εντός της χρήσεως
Καθαρή υποχρέωση στο τέλος της χρήσεως

71.675,37
1.898,20
524,95
58,57
-54.787,92
19.369,17

Βασικές υποθέσεις αναλογιστικής µελέτης:
Μέθοδος της Προβεβληµένης Πιστούµενης Μονάδος
Αναλογιστική µέθοδος αποτίµησης
Μέση ετήσια αύξηση µισθοδοσίας
Προεξοφλητικό επιτόκιο
Περιουσιακά στοιχεία για την αποζηµίωση του Ν. 2112/20

1,00%
3,00%
0,00

Αναµενόµενη ληκτότητα της δέσµευσης καθορισµένων παροχών

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Την 31.12.2015
Συνταξιοδοτικές
παροχές

Στο
επόµενο
έτος

Από 1
έως 2
έτη

0,00

0,00

Από 2
έως 5 έτη

Μετά
από 5
έτη

Σύνολο

14.853,43

4.515,74

19.369,17

Εάν το επιτόκιο προεξόφλησης µεταβληθεί κατά 0,5%, η υποχρέωση από προβλέψεις
διαµορφώνεται σε 19.958,44 (επιτόκιο 2,5%) ή 18.815,66 (επιτόκιο 3,5%).
Εάν η ετήσια αύξηση αποδοχών µεταβληθεί κατά 0,5% τότε η υποχρέωση διαµορφώνεται σε
18.802,32 (µέση αύξηση 0,5%) ή 19.967,44 (µέση αύξηση 1,5%).
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21. Ανάλυση των λογαριασµών των αποτελεσµάτων
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΝ∆ΥΛΙΟΥ ΑΛΛΑ ΕΣΟ∆Α ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

!
Πόσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ

31.12.2016

31.12.2015

Λοιπά λειτουργικά έσοδα εκµετ/σης
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα

107.305,72
102.077,22

149.332,10
208.167,55

Έκτακτα κέρδη
Έσοδα προηγουµένων χρήσεων

62.464,99
69,80

4.343,86
1.321,59

Έσοδα από προβλ.προηγουµένων χρήσεων

52.889,72

4.559,32

324.807,45

367.724,42

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΝ∆ΥΛΙΟΥ ΑΛΛΑ ΕΞΟ∆Α ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
31.12.2016
Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ

31.12.2015

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
Έκτακτες ζηµιές
Έξοδα προηγουµένων χρήσεων
Λοιποί µη ενσωµ/νοι στο λειτουργικό κόστος φόροι

9.273,35
73.694,27
33.143,53
2.800,00

1.147,49
0,00
136.114,52
6.600,00

118.911,15

143.862,01

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΝ∆ΥΛΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟ∆Α
Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
ΣΥΝΟΛΟ

31.12.2016

31.12.2015

893.080,01
893.080,01

962.844,96
962.844,96

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΝ∆ΥΛΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟ∆Α
Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ

31.12.2016

31.12.2015

Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα

1.619,50

3.094,03

ΣΥΝΟΛΟ

1.619,50

3.094,03

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΝ∆ΥΛΙΟΥ ΕΞΟ∆ΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ / ∆ΙΑΘΕΣΗΣ 2015
Ποσά εκπεφρασµένα σε ευρώ
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι τέλη
∆ιάφορα έξοδα
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων
Προβλέψεις εκµεταλλεύσεως

∆ΙΟΙΚΗΣΗ
466.865,26

∆ΙΑΘΕΣΗ
694.485,22

177.233,26

31.298,66

91.823,38

124.689,89

7.172,54

17.957,70

18.993,02

295.643,26

6.799,68

8.673,70

150.008,22

0,00

918.895,36

1.172.748,43

Η εταιρεία κατέβαλε στη χρήση 2016 για αµοιβή ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων και αµοιβή
φορολογικού ελέγχου, στο Νόµιµο Ελεγκτή ποσό € 15.740 .
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΝ∆ΥΛΙΟΥ ΕΞΟ∆ΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ / ∆ΙΑΘΕΣΗΣ 2016
Ποσά εκπεφρασµένα σε ευρώ

∆ΙΟΙΚΗΣΗ

∆ΙΑΘΕΣΗ

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

328.996,84

474.387,77

Αµοιβές και έξοδα τρίτων

201.197,58

21.806,95

61.627,97

79.494,02

Φόροι τέλη

5.551,63

7.863,71

∆ιάφορα έξοδα

5.182,53

158.550,88

40,50
0,00

6.889,93
0,00

602.597,05

748.993,26

Παροχές τρίτων

Αποσβέσεις παγίων στοιχείων
Προβλέψεις εκµεταλλεύσεως

22. Φόρος εισοδήµατος
Με τον ν.4324/2015 ο εταιρικός φορολογικός συντελεστής αυξήθηκε από 26% σε 29% για εισοδήµατα
που αποκτούνται από 1.1.2015.
Οι δηλώσεις φόρου εισοδήµατος υποβάλλονται στις φορολογικές αρχές στο τέλος της χρήσεως, αλλά
τα κέρδη ή οι ζηµίες που δηλώνονται, παραµένουν εκκρεµείς για φορολογικούς σκοπούς, µέχρις ότου
οι φορολογικές αρχές ελέγξουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία των επιχειρήσεων. Οι
φορολογικές ζηµίες, σύµφωνα µε την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία, συµψηφίζονται µε κέρδη των
πέντε επόµενων χρήσεων από τη χρήση που δηµιουργήθηκαν.
Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. έχει ελεγχθεί µέχρι και την χρήση 2007,
κατά συνέπεια, οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας για τις ανέλεγκτες χρήσεις δεν έχουν
καταστεί οριστικές. Μέσα στη χρήση 2010 η απορροφούµενη εταιρεία ΘΩΡΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ
Α.Ε.Τ.Β.Ε., κάνοντας χρήση των διατάξεων του φορολογικού νόµου 3888/2010 προέβη σε περαίωση
των ανέλεγκτων φορολογικών χρήσεων 2007-2008.
Από τη χρήση 2011 η εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Νόµιµων Ελεγκτών που
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994. Οι εκθέσεις Φορολογικής
Συµµόρφωσης που χορηγήθηκαν για τις χρήσεις 2011-2015 από την Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε στην εταιρεία
ήταν χωρίς επιφύλαξη.
Για τη χρήση του 2016 η εταιρεία ελέγχεται από την ελεγκτική εταιρεία Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε στα πλαίσια της
έκδοσης του φορολογικού πιστοποιητικού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 65Α, του Ν.
4174/2013. Ο έλεγχος θα ολοκληρωθεί τους επόµενους µήνες. Η διοίκηση της εταιρείας εκτιµά ότι
δεν θα προκύψουν πρόσθετες επιβαρύνσεις µετά τη ολοκλήρωση του ελέγχου.
Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις µέχρι και το 2010 θα ελεγχθούν από τις φορολογικές αρχές βάσει
των κανόνων και διαδικασιών που ίσχυαν µέχρι την εφαρµογή του προαναφερθέντος νόµου.
23. Αναπροσαρµογές κονδυλίων προηγούµενων περιόδων
∆εν έγιναν αναπροσαρµογές κονδυλίων προηγουµένων χρήσεων.
24. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη
Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη αποτελούν για τον Όµιλο οι συναλλαγές των ενοποιούµενων
εταιρειών οι οποίες συνίστανται σε πωλήσεις/ αγορές εµπορευµάτων, έσοδα ενοικίων / δαπάνη
ενοικίων, έσοδα από παροχή υπηρεσιών / δαπάνη από παρασχεθείσες υπηρεσίες µεταξύ της
µητρικής αλλά και των συνδεδεµένων εταιρειών.
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Τα ποσά που αναφέρονται στους παραπάνω πίνακες απαλείφονται, ως διεταιρικές συναλλαγές, κατά
τη διαδικασία κατάρτισης των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων του Οµίλου, από τα
αντίστοιχα κονδύλια στα οποία είχαν εγγραφεί.

Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ

!

!

!

!

!

!

!
!
60,000,00 !

!
!
!

!

31.12.2016

31.12.2015

Αµοιβές ∆ιοικητικού Συµβουλίου

30.000,00

60.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

30,000,00

!

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Πωλήσεις
προς
συνδεδ.

Ποσά εκπεφρασµένα σε
Ευρώ
ΜΠΗΤΡΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ
ΜΠΗΤΡΟΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ
ΜΠΗΤΡΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΑΒΕΤΕ

Έξοδα
ενοικίων
προς
συνδεδ.

Αγορές
από
συνδεδ.

Έξοδα
υπηρεσιών
από
συνδεδ.

0,00
19.165,95

176.254,27
28.152,33

154.494,00

128,90

Σύνολο

19.294,85

4.132,73

5.975,00
28.152,33

160.469,00

180.387,00

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Ποσά εκπεφρασµένα σε
Ευρώ
ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ
ΑΕ
ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ
ΑΕΒΕ
ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΑΒΕΤΕ

Πωλήσεις
προς
συνδεδ.

Σύνολο

Αγορές
από
συνδεδ.

Έξοδα
ενοικίων
προς
συνδεδ.

139,15
26.668,43

175.301,26
48.969,72

154.494,00

0,00
26.807,58

Έξοδα
υπηρεσιών
από συνδεδ.

10.032,74

5.975,00
48.969,72

160.469,00

185.334,00

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 31.12.16 ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ

Λοιπές
απαιτ. από
συνδεδ.

Λοιπές
υποχρ.
προς
συνδεδ.

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΕ

307.588,97

ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ

373.879,76

ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΒΕΤΕ

0,00

ΣΥΝΟΛΟ

0,00

!

!

681.468,73

Πελάτες
συνδεδ.

Προµηθευτές
συνδεδ.

!
!

0,00

432.764,81

!

0,00

12.380,20

!

0,00

445.145,01

!

!
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!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!

!

α) Έσοδα

Εταιρεία
19.486,85

!

!

!

!

β) Έξοδα

374.249,43

!

!

!

!

γ) Απαιτήσεις

4.474.907,68

!

!

!

!

δ) Υποχρεώσεις
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών
στελεχών και µελών της διοίκησης

1.126.613,74

!

!

!

!

!

!

!

!

0,00

!

!

!

!

0,00

!

!

!

!

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ∆ΛΠ 24
Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ

30.000,00

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη
και µέλη της διοίκησης
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά
στελέχη και µέλη της διοίκησης

Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων / υποχρεώσεων προς συνδεδεµένες καθώς και τα υπόλοιπα πελατών
/προµηθευτών θυγατρικών, επίσης απαλείφονται από τους αντίστοιχους λογαριασµού κατά την
διαδικασία ενοποίησης των οικονοµικών καταστάσεων.
25. ∆εσµεύσεις από λειτουργικές µισθώσεις
Η εταιρεία έχει συνάψει συµβάσεις σχετικά µε τη λειτουργική µίσθωση. Τα έξοδα ενοικίων
λειτουργικών µισθώσεων τα οποία καταχωρήθηκαν στην κατάσταση συνολικών εσόδων της χρήσης
1/1 – 31/12/2016 ανήλθαν σε € 32.906,86. Οι υπάρχουσες συµβάσεις λειτουργικής µίσθωσης έληξαν
την 31/3/16.
26. Λοιπές ∆εσµεύσεις

Υποχρεώσεις
Εγγυητικές επιστολές προµηθευτών
Σύνολο

31/12/2016
5.500,00
5.500,00

31/12/2015
5.500,00
5.500,00

Απαιτήσεις
Εγγυητικές επιστολές πελατών
Σύνολο

31/12/2016
50.000,00
50.000,00

31/12/2015
50.000,00
50.000,00

27. Επιµέτρηση εύλογης αξίας
Παρακάτω, παρουσιάζεται µία σύγκριση, ανά κατηγορία, των λογιστικών και εύλογων αξιών
στοιχείων του ενεργητικού της Εταιρίας, τα οποία απεικονίζονται στη κατάσταση χρηµατοοικονοµικής
θέσης την 31η ∆εκεµβρίου:
(Ποσά σε χιλ. € )

Εταιρεία
Λογιστική αξία
2016
2015

Εύλογη αξία
2016
2015

Περιουσιακά στοιχεία
Γήπεδα οικόπεδα

225.000,00

225.000,00

222.053,00

222.053,00

Η διοίκηση εκτίµησε ότι τα ταµειακά διαθέσιµα και οι βραχυπρόθεσµες καταθέσεις, οι πελάτες, οι
προµηθευτές και οι λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις προσεγγίζουν τη λογιστική τους αξία,
κυρίως λόγω των βραχυπρόθεσµων λήξεών τους.
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Ιεραρχία εύλογης αξίας
Η Εταιρία χρησιµοποιούν την παρακάτω ιεραρχία για τον καθορισµό και τη γνωστοποίηση της
εύλογης αξίας των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων ανά µέθοδο αποτίµησης:
Επίπεδο 1: Χρηµατιστηριακές αξίες από ενεργές χρηµαταγορές για ακριβώς ίδια εµπορεύσιµα
στοιχεία,
Επίπεδο 2: Αξίες που δεν είναι επιπέδου 1 αλλά µπορεί να εντοπισθούν ή να προσδιορισθούν άµεσα
ή έµµεσα µέσω χρηµατιστηριακών τιµών από ενεργές χρηµαταγορές,
Επίπεδο 3: Αξίες για περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που δεν βασίζονται σε χρηµατιστηριακές
τιµές από ενεργές χρηµαταγορές.

(Ποσά σε χιλ. € )

Εταιρεία

Ιεράρχιση εύλογης αξίας

Εύλογη αξία
2016
2015
Περιουσιακά στοιχεία
Γήπεδα οικόπεδα

222.053,00

222.053,00

Επίπεδο 3

28. Εποχικότητα δραστηριοτήτων
Η δραστηριότητα της εταιρείας δεν παρουσιάζει κάποια άξια λόγου εποχικότητα. Ως εκ τούτου οι
πωλήσεις των ενδιάµεσων περιόδων δεν θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψιν για εκτίµηση των
ετήσιων πωλήσεων.
29. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού
Πέραν των ήδη αναφερθέντων γεγονότων δεν υπάρχουν µεταγενέστερα των οικονοµικών
καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την εταιρεία, στα οποία να επιβάλλεται αναφορά από
τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς
Η ∆ιοίκηση της εταιρείας ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. επανεξετάζει συνεχώς τις
εκτιµήσεις της µε βάση ιστορικά δεδοµένα και προσδοκίες για προβλεπόµενα µελλοντικά γεγονότα
σχετικά µε την συνολική πορεία και κατεύθυνση της εταιρείας, και βεβαίως τις αναθεωρεί όπου
απαιτείται.
Ασπρόπυργος, 22 Μαρτίου 2017
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΜΠΗΤΡΟΣ
Α.∆.Τ. ΑΒ 049848

O ΑΝΤ/∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ∆/ΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
Α.∆.Τ. ΑΒ 520095

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31.12.2016

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Α. ΚΟΚΚΟΡΗΣ
Α.∆.Τ. ΑΕ 524378
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