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Έκθεση διαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Προς την τακτική γενική συνέλευση των µέτοχων επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της
χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2017
Κύριοι Μέτοχοι,
Έχουµε την τιµή να θέσουµε υπόψη σας για έγκριση τις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 1/131/12/2017 της εταιρείας µας και να σας δώσουµε τις παρακάτω επεξηγήσεις.
1.

Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

Ι. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Κόστος πωλήσεων
Μικτό Αποτέλεσµα
Άλλα έσοδα
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Κέρδη & ζηµίες από διάθεση παγίων
στοιχείων
Έσοδα συµµετοχών και επενδύσεων
Άλλα έξοδα και ζηµιές
Αποτέλεσµα προ φόρων και τόκων
Πιστωτικοί τόκοι
Χρεωστικοί τόκοι
Αποτέλεσµα προ φόρων
Φόροι εισοδήµατος
Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους

2.

2017
7.496.094,6
7
6.260.449,6
4
1.235.645,0
3
1.369,50
-489.924,05
-345.661,98
-

2016
8.261.798,1
2
6.659.009,3
7
1.602.788,7
5
5.720,54
-545.874,95
-409.077,39
-

µεταβολή %
-9%
-6%
-23%
-76%
-10%
-16%
-

-9.619,69

-482.073,21

-98%

391.808,81
4,56
-103.297,47

171.483,74
6.445,29
-111.125,96

128%
-100%
-7%

288.515,90

66.803,07

332%

0

-87.888,41

-100%

288.515,90

-21.085,34

-1486%

Οικονοµική θέση της εταιρείας

Οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2017 και 2016 έχουν ως εξής:
Αριθµοδείκτες οικονοµικής διάρθρωσης
31/12/2017
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

5.998.030,59

31/12/2016
63,52%

5.483.773,47

81,08%
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Σύνολο ενεργητικού

9.442.845,01

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

3.444.814,42

Σύνολο ενεργητικού

9.442.845,01

6.763.221,29

36,48%

1.279.447,82

18,92%

6.763.221,29

Οι παραπάνω αριθµοδείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφορούντα και µη
περιουσιακά στοιχεία.

Αριθµοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας
Καθαρή θέση

5.050.844,33

115,00%

3.591.710,51

Σύνολο υποχρεώσεων
4.392.000,68
Ο παραπάνω αριθµοδείκτης δείχνει την οικονοµική αυτάρκεια της Εταιρείας.

3.171.510,78

Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο Καθαρής Θέσης,
Προβλέψεων και
Υποχρεώσεων

3.171.510,78

4.392.000,68

46,51%

9.442.845,01

5.050.844,33

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

3.444.814,42

46,89%

6.763.221,29

Καθαρή θέση
5.050.844,33
53,49%
Σύνολο Καθαρής Θέσης,
Προβλέψεων και
9.442.845,01
Υποχρεώσεων
Οι παραπάνω αριθµοδείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της Εταιρείας.
Καθαρή θέση

114,75
%

146,62%

3.591.710,51

53,11%

6.763.221,29

3.591.710,51

280,72%

1.279.447,82

Ο αριθµοδείκτης αυτός δείχνει το βαθµό χρηµατοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από την
Καθαρή Θέση.
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

5.998.030,59

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

4.167.266,43

143,93%

5.483.773,47

172,91%

3.171.510,78

Ο αριθµοδείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της
µε στοιχεία των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων.
Κεφάλαιο κινήσεως(*)

1.830.764,17

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

5.998.030,59

30,52%

2.312.262,69

42,17%

5.483.773,47

(*) Κεφάλαιο κίνησης = Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία – Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τµήµα των Κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων το
οποίο χρηµατοδοτείται από το πλεόνασµα των διαρκών κεφαλαίων (Καθαρής Θέσης και Μακροπρόθεσµων
υποχρεώσεων).

3.

Σηµαντικές εξελίξεις κατά την παρούσα χρήση

Κατά την παρούσα χρήση πραγµατοποιήθηκε η συγχώνευση της Εταιρείας µε την ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΑΤΑ
Α.Ε. σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, µε βάση τους αντίστοιχους
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Ισολογισµούς Μετασχηµατισµού (Εκτίµησης) της 30/6/2017, µε σκοπό η Εταιρεία να προβεί στην
συγχώνευση δι’ απορροφήσεως της δεύτερης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 78 του ΚΝ
2190/1920 και µε το άρθρο 54 του Ν.4172/2013. Τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των δύο εταιρειών «ΤΕ∆ΡΑ
Α.Τ.Ε.» και «ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Α.Ε.» αποφάσισαν στην από 16/10/2017 συνεδρίαση τους, την
συγχώνευση δύο εταιρειών δι’ απορροφήσεως της δεύτερης από την πρώτη, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 78 του ΚΝ 2190/1920 και µε το άρθρο 54 του Ν.4172/2013.
Όπως προβλέπεται από την προαναφερόµενη νοµοθεσία, κατά τη συγχώνευση των δύο εταιρειών
απαιτείται η αποτίµηση της αξίας των εισφερόµενων εις είδος περιουσιακών στοιχείων της
απορροφούµενης και της απορροφώσας, να διενεργείται από την επιτροπή εµπειρογνωµόνων του άρθρου
9 του Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήµερα. Η µέθοδος αποτίµησης που χρησιµοποιήθηκε είναι η
αποτίµηση δια της µεθόδου της Πραγµατικής (Αναµορφωµένης) Καθαρής Θέσης µε βάση της τρέχουσες
αξίες.
Η συγχώνευση εγκρίθηκε από την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 14/12/2017, σύµφωνα µε την οποία :
Εγκρίθηκε η από 16/10/17 Σχεδίου Συµβάσεως Συγχωνεύσεως των εταιρειών: α) «ΤΕ∆ΡΑ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και µε διακριτικό τίτλο «ΤΕ∆ΡΑ Α.Τ.Ε.» και αριθµ. ΓΕΜΗ
122799340000 (που είχε αρ. Μ.Α.Ε. 35606/31/Β/96/7), οδός Παπαναστασίου 23 στη Λάρισα, µε
απορρόφηση της Ανωνύµου Εταιρείας µε την επωνυµία «ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
µε διακριτικό τίτλο «ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Α.Ε.» και αριθµ. ΓΕΜΗ 59080204000, (που είχε αρ. Μ.Α.Ε.
64621/62/Β/07/0245), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013.
Συνεπεία των ανωτέρω το συνολικό µετοχικό κεφάλαιο της «ΤΕ∆ΡΑ Α.Τ.Π.Ε.» θα ανέρχεται στο ύψος
των 1.618.892,39 ευρώ, διαιρούµενο πλέον σε 552.523 νέες κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής
αξίας 2,93 ευρώ η κάθε µια, από τις οποίες 346.764 µετοχές θα παραµείνουν στα χέρια των µετόχων
της «ΤΕ∆ΡΑ Α.Τ.Π.Ε.» κατά την αναλογία τους.
Οι µετοχές της απορροφούµενης εταιρείας ακυρώνονται και εκδίδονται 205.759 νέες ονοµαστικές
µετοχές της απορροφώσας εταιρίας «ΤΕ∆ΡΑ Α.Τ.Π.Ε.» ονοµαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε µια.
4.

Προβλεπόµενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι

Λόγω των δυσµενών συνθηκών που επικρατούν στην ελληνική αγορά ως αποτέλεσµα της παγκόσµιας
οικονοµικής ύφεσης οι προβλέψεις για την µελλοντική πορεία των βασικών οικονοµικών µεγεθών της
εταιρείας δεν µπορούν παρά να είναι επηρεασµένες από το γενικότερο αρνητικό κλίµα που επικρατεί.
Παρόλα αυτά θεωρούµε ότι η εταιρεία εκµεταλλευόµενη την εµπειρία της και την καλή της φήµη καθώς
επίσης και την νοικοκυρεµένη της οικονοµική πολιτική θα καταφέρει να ανταπεξέλθει µε επιτυχία στους
στόχους της.
Στηριζόµενη στο προσωπικό ενδιαφέροντων µελών του ∆.Σ αλλά και όλου του προσωπικού που
απασχολεί αναµένουµε για τη χρήση 2018 διατήρηση του κύκλου εργασιών µε την ανάληψη νέων
έργων.
5.

∆ραστηριότητες στον τοµέα της έρευνας και ανάπτυξης
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Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τοµέα της έρευνας και της ανάπτυξης µέσω προγραµµάτων του
ερευνητικού κέντρου ΕΚΕΤΑ Θεσσαλονίκης και του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Λάρισας.
6.

∆ιαθέσιµο συνάλλαγµα

Η εταιρεία δεν διαθέτει συνάλλαγµα.
7.

Κατεχόµενα χρεόγραφα και συµµετοχές

Α) Η εταιρεία την 31.12.2017 κατείχε 54.084 µετοχές της Τράπεζας Πειραιώς και 5.000
WARRANTS της ίδιας Τράπεζας.
Β) Η εταιρεία συµµετέχει στις εξής Κ/Ξ:
1) Κ/Ξ ΤΕ∆ΡΑ ΑΤΕ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ µε ποσοστό 75%
2) Κ/Ξ ΤΕ∆ΡΑ ΑΤΕ – ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ µε ποσοστό 50%
3) Κ/Ξ ΤΕ∆ΡΑ ΑΤΕ – ΖΑΧΑΡΗΣ µε ποσοστό 99%
4) Κ/Ξ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΑΤΕ - ΣΟΥΡΛΑ ΑΤΕ-ΤΕ∆ΡΑ µε ποσοστό 33,33%
5) Κ/Ξ ΤΕ∆ΡΑ ΑΤΕ - ΝΑΟΥΜ Σ.Θ. ΑΤΕ µε ποσοστό 60%
6) Κ/Ξ ΝΑΟΥΜ Σ.Θ. ΑΤΕ – ΤΕ∆ΡΑ ΑΤΕ µε ποσοστό 50%
7) Κ/Ξ ΤΕ∆ΡΑ ΑΤΕ-ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ µε ποσοστό 60%
8) Κ/Ξ ΤΕ∆ΡΑ-ΝΑΟΥΜ µε ποσοστό 50%
9) Κ/Ξ ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ - ΤΕ∆ΡΑ ΑΤΕ - ΘΕΤΙΣ ΑΤΕ (ΟΙΚ ΕΛ) µε ποσοστό 32,26%
10) Κ/Ξ ΝΑΟΥΜ Σ. Θ. ΑΤΕ – ΤΕ∆ΡΑ ΑΤΕ µε ποσοστό 50%
11) Κ/Ξ ΤΕ∆ΡΑ ΑΤΕ – ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. µε ποσοστό 50%

8.

Ακίνητα της εταιρίας

1) Αγρό στη θέση Καλάµι Πλαταµώνα 561,00 τ.µ. (50%)
2) Αγρό στη θέση ΞηροκάµπιΠλαταµώνα 4.893,40 τ.µ. (50%)
3) Αγρό στη θέση ΞηροκάµπιΠλαταµώνα 5.285,00 τ.µ. (50%)
4) Οικόπεδο στη Λάρισα στη θέση Βραστήρας συνολικής έκτασης 568,50 τµ
5) Αγρό στην Οινόη Κοζάνης 20.000,00 τ.µ.
6) Αγροτεµάχια στο Πλατύ Ηµαθίας 48.000,00 τ.µ.
7) Εργοστάσιο παραγωγής λιπασµάτων
8) Αγροτεµάχιο Ελασσόνα θέση Ρίζωµα – Καλούδα 21.445 τ.µ.
9.

Υποκαταστήµατα εταιρείας

Η εταιρεία έχει τα εξής υποκαταστήµατα:
Α) Στην Κουτσουπιά Λάρισας (εργοτάξιο)
Β) Στη Σάµο (εργοτάξιο)
Γ) Στο Πλατύ Ηµαθίας εργοστάσιο παραγωγής λιπασµάτων
10.

Χρηµατοοικονοµικά µέσα

Τα βασικά χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας είναι τα µετρητά, οι τραπεζικές
καταθέσεις και οι βραχυπρόθεσµες εµπορικές απαιτήσεις. Οι κυριότερες χρηµατοοικονοµικές
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υποχρεώσεις της εταιρείας είναι οι εµπορικές και οι υποχρεώσεις προς το ∆ηµόσιο (φόροι). ∆εδοµένης
της βραχυπρόθεσµης φύσεως των στοιχείων αυτών, η εύλογη αξία τους ουσιαστικά ταυτίζεται µε την
αξία στην οποία απεικονίζονται στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας. Οι εµπορικές απαιτήσεις είναι µη
παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού τα οποία δηµιουργούνται όταν η εταιρεία
παρέχει προϊόντα ή υπηρεσίες προς τους οφειλέτες. Στο τέλος κάθε χρήσεως διενεργείται έλεγχος
αποµείωσης για κάθε µία απαίτηση χωριστά.
11.

∆ιαχείριση κινδύνων

Η Εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, οι κυριότεροι εκ των οποίων είναι
ο συναλλαγµατικός κίνδυνος, ο πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος ρευστότητας. Οι πολιτικές
διαχείρισης των σχετικών κινδύνων της Εταιρείας έχουν ως στόχο την ελαχιστοποίηση των αρνητικών
επιπτώσεων που µπορεί να έχουν οι κίνδυνοι αυτοί στην χρηµατοοικονοµική θέση και απόδοσή της.
Η Εταιρεία δεν θα έχει έκθεση σε συναλλαγµατικό κίνδυνο καθώς το σύνολο των περιουσιακών της
στοιχείων και υποχρεώσεων θα είναι εκπεφρασµένο σε ευρώ
Ο πιστωτικός κίνδυνος στον οποίο εκτίθεται δεν είναι σηµαντικός δεδοµένου ότι το µεγαλύτερο µέρος
των πωλήσεων (παροχή υπηρεσιών) αφορούν έργα ∆ηµοσίων φορέων.
Η Εταιρεία, όπως προκύπτει και από τον δείκτη γενικής ρευστότητας που παρατέθηκε ανωτέρω, κατά τη
λήξη της κλειόµενης χρήσεως δεν αντιµετωπίζει κίνδυνο ρευστότητας. Η συνέχιση ωστόσο της
αποτελεσµατικής διαχείρισης του εν λόγω κρίνεται αναγκαία για τη συνέχιση της οµαλής λειτουργίας
της στο µέλλον.
12.

Περιβαλλοντικά θέµατα

Τα ανεπτυγµένα κράτη συνειδητοποίησαν ότι σχεδόν κάθε έργο επιδρά στο περιβάλλον και τελικά στους
ίδιους τους ανθρώπους, αποφάσισαν πριν την κατασκευή των έργων να ελέγχουν τις επιπτώσεις τους στο
περιβάλλον και να τις περιορίζουν επιβάλλοντας µέτρα πρόληψης και προστασίας. Στην Ελλάδα, η
περιβαλλοντική συµβατότητα ενός έργου θεωρείται πως εξασφαλίζεται µε την υποβολή µιας Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και την έκδοση των αντίστοιχων Περιβαλλοντικών Όρων. Οι
περιβαλλοντικοί όροι εγκρίνονται από την αρµόδια Αρχή (Νοµ. Αυτοδιοίκηση, Περιφέρεια, ΥΠΕΧΩ∆Ε)
και περιλαµβάνουν έναν κατάλογο µε µέτρα για τη φιλοπεριβαλλοντική διαχείριση του έργου. Η
εταιρεία συµµορφώνεται πλήρως κατά την εκτέλεση κάθε έργου µε τους προβλεπόµενους
περιβαλλοντικούς όρους που εγκρίνονται κάθε φορά από την αρµόδια Αρχή. Επιπλέον από την εταιρεία
έχουν αναληφθεί κατάλληλες πρωτοβουλίες για την ανακύκλωση αναλώσιµων υλικών όπως χαρτί
πλαστικό κλπ., που αναλώνονται στους χώρους της. Η εταιρία είναι πιστοποιηµένη µε σύστηµα
περιβαλλοντικής διαχείρισης το οποίο είναι σε συµµόρφωση µε το διεθνές πρότυπο ELOTNISO 14001:
2004.
13.

Εργασιακά θέµατα

Η εταιρεία έχει καθιερώσει κατάλληλες αρχές και διαδικασίες, ώστε να παρέχεται η εύλογη διασφάλιση
ότι διαθέτει επαρκές και ικανό προσωπικό, προσηλωµένο στις δεοντολογικές και διοικητικές απαιτήσεις,
οι οποίες είναι απαραίτητες για να εκπληρώνονται αποτελεσµατικά από αυτό οι υποχρεώσεις του. Στους
σκοπούς της εταιρείας είναι η επιλογή ατόµων µε ακεραιότητα χαρακτήρα και δυνατότητα
7

επαγγελµατικής εξέλιξης καθώς και η παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους. Το Προσωπικό αξιολογείται
εσωτερικά για τους σκοπούς της εταιρείας (απόδοση, επίδοση, φιλοµάθεια, εργατικότητα, συµπεριφορά
κ.λπ.), σύµφωνα µε διαδικασίες που εφαρµόζει η ∆ιοίκηση. Επίσης η εταιρεία µεριµνά για τη συνεχή
ενηµέρωση και εκπαίδευση του Προσωπικού της συµµετέχοντας σε επιµορφωτικά σεµινάρια
σχετιζόµενα µε το αντικείµενο των δραστηριοτήτων της. H εταιρεία είναι σε πλήρη συµµόρφωση µε
τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας που προβλέπονται από τη νοµοθεσία στους χώρους εργασίας, το
οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ELOT 1801: 2008, OHSAS 18001: 2007, ενώ διαθέτει το
πρότυπο SA 8000:2014, διασφαλίζοντας την εταιρική και κοινωνική της υπευθυνότητα.
Τέλος, η εταιρία έχει αναπτύξει και εφαρµόζει σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο
ISO 9001:2008για το σύνολο των δραστηριοτήτων της µε στόχο τη συνεχή βελτίωση των παρεχόµενων
υπηρεσιών της.
14.

Σηµαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της κλεισµένης οικονοµικήςχρήσεως
και επίδραση αυτών στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις.

Στην κλεισµένη χρήση δεν έλαβαν χώρα σηµαντικά γεγονότα τα οποία επηρεάζουν τις οικονοµικές
καταστάσεις.
15.

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.

Κύριοι Μέτοχοι,
Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούµε όπως εγκρίνετε τις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως
2017.
Λάρισα, 8 Φεβρουαρίου 2018
Ακριβές απόσπασµα από το Βιβλίο Πρακτικών ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Ο Πρόεδρος ∆.Σ.

ΤΟΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
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Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις
Χρήση 2017 (1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2017)
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε Ευρώ)

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς: Τους Μετόχους της Εταιρείας ΤΕ∆ΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας ΤΕ∆ΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής «η Εταιρεία»), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισµό της
31ης ∆εκεµβρίου 2017, τις καταστάσεις αποτελεσµάτων και µεταβολών καθαρής θέσης της χρήσεως που
έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτηµα.
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές 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. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά
απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον
έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις είναι
απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα
ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται
στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών
των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και
εύλογη παρουσίαση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της
αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την
αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου
των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη
θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης.
Βάση για γνώµη µε Επιφύλαξη
Από τον έλεγχο µας προέκυψαν τα κατωτέρω θέµατα:
1. Στις απαιτήσεις από πελάτες περιλαµβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση από την προηγούµενη
χρήση, συνολικού ποσού ευρώ 250.000. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από
τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν έχει σχηµατιστεί σχετική πρόβλεψη. Κατά την εκτίµησή µας για την
κάλυψη ζηµιών από τη µη ρευστοποίηση µέρους των απαιτήσεων αυτών έπρεπε να έχει σχηµατιστεί
πρόβλεψη ποσού ευρώ 250.000. Λόγω του µη σχηµατισµού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των απαιτήσεων
από πελάτες και τα ίδια κεφάλαια εµφανίζονται αυξηµένα κατά ευρώ 250.000 και τα αποτελέσµατα της
κλειόµενης χρήσης ισόποσα αυξηµένα.
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2. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, στην
κλειόµενη χρήση δεν σχηµατίστηκε πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία ποσού ευρώ 64.276,19. Ως εκ τούτου η αξία του λογαριασµού «Προβλέψεις για αποζηµίωση
προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία» εµφανίζεται µειωµένη κατά ευρώ 64.276,19, ενώ τα
αποτελέσµατα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια εµφανίζονται ισόποσα αυξηµένα.
3. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τη χρήση
2016. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσµατα της χρήσης αυτής 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 αυτήν
την ενδεχόµενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό µας, δεν έχουµε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά µε
την εκτίµηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.
Γνώµη µε Επιφύλαξη
Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεµάτων 1 και 2 και τις ενδεχόµενες επιπτώσεις του
θέµατος 3 που µνηµονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη’, οι συνηµµένες
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της
Εταιρείας ΤΕ∆ΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2017
και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τα
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.
Άλλο Θέµα
Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας ΤΕ∆ΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2016 είχαν ελεγχθεί από άλλον Ορκωτό Ελεγκτή
Λογιστή, ο οποίος εξέφρασε γνώµη µε επιφύλαξη σχετικά µε τον µη σχηµατισµό πρόβλεψης για επισφαλείς
απαιτήσεις επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της προηγούµενης χρήσεως.
Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
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 31ης ∆εκεµβρίου 2017.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαµε κατά το έλεγχό µας, για την Εταιρεία ΤΕ∆ΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το περιβάλλον της, δεν έχουµε εντοπίσει ουσιώδεις
ανακρίβειες στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου.
Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2017
ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Ζαλόγγου 4, 153 43
Αγία Παρασκευή
Α.Μ. ΣΟΕΛ 162

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Σωτήρης Σώκος
Α.Μ. ΣΟΕΛ: 17011
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2017
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Σηµ.

31/12/2017

31/12/2016

Μη κυκλοφορούντα στοιχεία
Ενσώµατα πάγια
Μηχανολογικός εξοπλισµός

6.1

263.197,93

123.885,97

Λοιπός εξοπλισµός

6.1

239.598,45

162.405,34

Επενδύσεις σε ακίνητα

6.2

2.736.499,32

786.500,00

3.239.295,70

1.072.791,31

32.169,75

28.683,92

32.169,75

28.683,92

Σύνολο

Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα

6.3

Σύνολο

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Συµµετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες

7.1

160.936,29

169.050,04

Λοιπά

7.1

12.412,68

8.922,55

173.348,97

177.972,59

3.444.814,42

1.279.447,82

Σύνολο

Σύνολο µη κυκλοφορούντων

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Έτοιµα και ηµιτελή προϊόντα

8.1

858.075,66

504.123,95

Προκαταβολές για κυκλοφορούντα στοιχεία και υπηρεσίες

8.1

306.969,03

276.875,04

1.165.044,69

780.998,99

3.117.784,21

3.289.937,59

Σύνολο

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
Εµπορικές απαιτήσεις

8.2

∆ουλευµένα έσοδα περιόδου

8.2

0,00

302.911,31

Λοιπές απαιτήσεις

8.2

703.561,08

564.286,67

Προπληρωµένα έξοδα

8.2

14.779,21

13.868,87

Εµπορικό χαρτοφυλάκιο

8.2

24.820,85

24.820,85

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

8.2

972.040,55

506.949,19

Σύνολο

4.832.985,90

4.702.774,48

Σύνολο κυκλοφορούντων

5.998.030,59

5.483.773,47

Σύνολο Ενεργητικού

9.442.845,01

6.763.221,29
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2017 (συνέχεια)

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Σηµ.

31/12/2017

31/12/2016

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Καταβληµένα κεφάλαια
Κεφάλαιο

9.1

Σύνολο

1.618.892,39

791.976,07

1.618.892,39

791.976,07

Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέο
Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού

9.2

4.110.979,11

729.964,88

Αποτελέσµατα εις νέο

9.2

-679.027,17

2.069.769,56

Σύνολο

3.431.951,94

2.799.734,44

Σύνολο καθαρής θέσης

5.050.844,35

3.591.710,51

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις

224.734,25

0,00

Σύνολο

224.734,25

0,00

Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµα Τραπεζικά ∆άνεια

11.2.1

1.113.491,19

582,86

Εµπορικές υποχρεώσεις

11.2.2

2.004.736,54

1.906.556,96

Φόρος εισοδήµατος

11.2.3

0,00

37.451,37

Λοιποί φόροι και τέλη

11.2.4

213.932,02

181.715,85

Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης

11.2.5

43.632,36

22.804,98

Λοιπές υποχρεώσεις

11.2.6

786.429,83

1.013.238,51

Έξοδα χρήσεως δουλευµένα

11.2.7

5.044,49

9.160,25

Σύνολο

4.167.266,43

3.171.510,78

Σύνολο Υποχρεώσεων

4.392.000,68

3.171.510,78

Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων

9.442.845,01

6.763.221,29
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Σηµ.

31/12/2017

31/12/2016

Κύκλος εργασιών

7.496.094,67

8.261.798,12

Κόστος πωλήσεων

-6.260.449,64

-6.659.009,37

1.235.645,03

1.602.788,75

Μικτό Αποτέλεσµα

Άλλα έσοδα

12

1.369,50

5.720,54

Έξοδα διοίκησης

12

-489.924,05

-545.874,95

Έξοδα διάθεσης

12

-345.661,98

-409.077,39

Άλλα έξοδα και ζηµιές

12

-9.619,69

-482.073,21

391.808,81

171.483,74

Αποτέλεσµα προ φόρων και τόκων

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

4,56

6.445,29

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

-103.297,47

-111.125,96

288.515,90

66.803,07

0,00

-87.888,41

288.515,90

-21.085,34

Αποτέλεσµα προ φόρων

Φόροι εισοδήµατος
Αποτέλεσµα περιόδου µετά από
φόρους

11.2.3
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ

Σηµ
.
Υπόλοιπα 1/1/2016

Κεφάλαιο

791.976,07

Τακτικό
αποθεµατικό

Αφορολόγητο
αποθεµατικό
ειδικών
διατάξεων
νόµων

409.109,81

320.855,07

Υπόλοιπο
Αποτελεσµάτω
ν Εις Νέο
2.390.854,90

Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και λάθη

Συνολικά
ίδια
κεφάλαια
3.912.795,85

0,00

Αύξηση κεφαλαίου

0,00

Μείωση κεφαλαίου

0,00

Εσωτερικές µεταφορές

0,00

∆ιανοµή κερδών
Αποτελέσµατα περιόδου

-300.000,00

-300.000,00

-21.085,34

-21.085,34

Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της
31/12/2016

791.976,07

409.109,81

320.855,07

2.069.769,56

3.591.710,51

Υπόλοιπα 1/1/2017

791.976,07

409.109,81

320.855,07

2.069.769,56

3.591.710,51

Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και λάθη
Αύξηση κεφαλαίου λόγω συγχώνευσης µε
την ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Α.Ε.

0
826.916,32

826.916,32

Μείωση κεφαλαίου

0

Εσωτερικές µεταφορές

0

Αποθεµατικά που προέρχονται από την
συγχώνευση µε την ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Α.Ε.
Υπεραξία που προέρχεται από την
συγχώνευση µε την ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Α.Ε.
Κέρδη εις νέο από την συγχώνευση µε την
ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Α.Ε.

1.159.996,17

1.159.996,17

2.221.018,06

2.221.018,06

Αποτελέσµατα περιόδου
Συνολική µεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων
περιόδου
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της
31/12/2017

-3.037.312,63

-3.037.312,63

288.515,90

288.515,90

826.916,32

0

3.381.014,23

-2.748.796,73

1.459.133,82

1.618.892,39

409.109,81

3.701.869,30

-679.027,17

5.050.844,35
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Προσάρτηµα (σηµειώσεις) επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2017
1. Πληροφορίες σχετικές µε την Εταιρεία
α) Επωνυµία: ΤΕ∆ΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
β) Νοµικός τύπος: Ανώνυµη Εταιρία
γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2017 - 31.12.2017
δ) ∆ιεύθυνση της έδρας: Αλ. Παπαναστασίου23, Λάρισα, Τ.Κ. 41222
ε) ΓΕ.ΜΗ.: 122799340000.
στ) Η διοίκηση εκτιµά ότι η παραδοχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγµένη για την
κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.
ζ) Η Εταιρία ανήκει στην κατηγορία µεσαία οντότητα.
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 εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
Σηµαντικές εξελίξεις κατά την παρούσα χρήση
Κατά την παρούσα χρήση πραγµατοποιήθηκε η συγχώνευση της Εταιρείας µε την ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Α.Ε.
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, µε βάση τους αντίστοιχους Ισολογισµούς
Μετασχηµατισµού (Εκτίµησης) της 30/6/2017, µε σκοπό η Εταιρεία να προβεί στην συγχώνευση δι’
απορροφήσεως της δεύτερης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 78 του ΚΝ 2190/1920 και µε το άρθρο
54 του Ν.4172/2013. Τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των δύο εταιρειών «ΤΕ∆ΡΑ Α.Τ.Ε.» και «ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΑΤΑ
Α.Ε.» αποφάσισαν στην από 16/10/2017 συνεδρίαση τους, την συγχώνευση δύο εταιρειών δι’ απορροφήσεως
της δεύτερης από την πρώτη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 78 του ΚΝ 2190/1920 και µε το άρθρο
54 του Ν.4172/2013.
Όπως προβλέπεται από την προαναφερόµενη νοµοθεσία, κατά τη συγχώνευση των δύο εταιρειών απαιτείται
η αποτίµηση της αξίας των εισφερόµενων εις είδος περιουσιακών στοιχείων της αναρροφούµενης και της
απορροφώσας, να διενεργείται από την επιτροπή εµπειρογνωµόνων του άρθρου 9 του Ν.2190/1920, όπως
ισχύει σήµερα. Η µέθοδος αποτίµησης που χρησιµοποιήθηκε είναι η αποτίµηση δια της µεθόδου της
Πραγµατικής (Αναµορφωµένης) Καθαρής Θέσης µε βάση της τρέχουσες αξίες.
Η συγχώνευση εγκρίθηκε από την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 14/12/2017, σύµφωνα µε την οποία :
Εγκρίθηκε η από 16/10/17 Σχεδίου Συµβάσεως Συγχωνεύσεως των εταιρειών: α) «ΤΕ∆ΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και µε διακριτικό τίτλο «ΤΕ∆ΡΑ Α.Τ.Ε.» και αριθµ. ΓΕΜΗ 122799340000 (που είχε
αρ. Μ.Α.Ε. 35606/31/Β/96/7), οδός Παπαναστασίου 23 στη Λάρισα, µε απορρόφηση της Ανωνύµου
Εταιρείας µε την επωνυµία
«ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε διακριτικό τίτλο
«ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Α.Ε.» και αριθµ. ΓΕΜΗ 59080204000, (που είχε αρ. Μ.Α.Ε. 64621/62/Β/07/0245),
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013.
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Συνεπεία των ανωτέρω το συνολικό µετοχικό κεφάλαιο της «ΤΕ∆ΡΑ Α.Τ.Π.Ε.» θα ανέρχεται στο ύψος
των 1.618.892,39. ευρώ, διαιρούµενο πλέον σε 552.523 νέες κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής
αξίας 2,93 ευρώ η κάθε µια, από τις οποίες 346.764 µετοχές θα παραµείνουν στα χέρια των µετόχων
της «ΤΕ∆ΡΑ Α.Τ.Π.Ε.» κατά την αναλογία τους.
Οι µετοχές της απορροφούµενης εταιρείας ακυρώνονται και εκδίδονται 205.759 νέες ονοµαστικές µετοχές
της απορροφούσας, εταιρίας «ΤΕ∆ΡΑ Α.Τ.Π.Ε.» ονοµαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε µια.
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.
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 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 8 έτη.
Μεταφορικά µέσα φορτηγά κ.λπ. 8 έτη.
Έπιπλα και εξοπλισµός γραφείων 10 έτη.
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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. Το ανακτήσιµο ποσό των περιουσιακών στοιχείων είναι το µεγαλύτερο µεταξύ
της εύλογης αξίας (µείον τα απαιτούµενα για την πώληση έξοδα) και της αξίας χρήσεως αυτών.
Για την εκτίµηση της αξίας χρήσεως, οι εκτιµώµενες µελλοντικές ταµειακές ροές προεξοφλούνται
στην παρούσα αξία τους µε την χρήση ενός προ φόρου προεξοφλητικού επιτοκίου (πραγµατικό επιτόκιο), το
οποίο αντανακλά τις τρέχουσες εκτιµήσεις της αγοράς για την διαχρονική αξία του χρήµατος και για τους
κινδύνους που σχετίζονται µε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία.
γ) ∆ιαγραφή
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 άδειες – παραχωρήσεις - δικαιώµατα, λογισµικά
προγράµµατα, εµπορικές επωνυµίες και εµπορικά σήµατα.
Η αξία των αδειών – παραχωρήσεων - 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 σε5έτη.
Τα εµπορικά σήµατα δεν αποσβένονται καθώς θεωρείται ότι δεν έχουν ορισµένη διάρκεια ωφέλιµης
ζωής, υπόκεινται όµως σε ετήσιο έλεγχο αποµειώσεως της αξίας τους.
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 χρηµατορροών από την συµµετοχή, στην επόµενη πενταετία και της
υπολειµµατικής της αξίας στο τέλος της πενταετίας.
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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 κτήσεως τους (ονοµαστικά ποσά) µείον τυχόν ζηµίες αποµειώσεως, εκτός από τα
έντοκα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία, όταν τα ποσά, ο χρόνος λήξεως 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:
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) ∆ιαγραφή
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.
Τους λοιπούς µη ενσωµατωµένους στο λειτουργικό κόστος φόρους.
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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.
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 κόστους. 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.
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β) ∆ιαγραφή
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. ∆ιαφορές που προκύπτουν είτε
κατά την επανεκτίµησή είτε κατά το διακανονισµό των µη χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων
καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζηµίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.
β) ∆ιαγραφή
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.
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 καταχωρίζονται µε τη µέθοδο του ποσοστού ολοκλήρωσης.

20

Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις
Χρήση 2017 (1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2017)
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε Ευρώ)
Τα έσοδα που προέρχονται από τη χρήση περιουσιακών στοιχείων της οντότητας από τρίτους
καταχωρίζονται ως εξής:
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 ∆ιοικητικό 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 αναδιατύπωση 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.
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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.
3.2.3. ∆ιόρθωση 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 2017 δεν εντοπίστηκε σφάλµα προηγούµενης περιόδου.
4. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόµου προκειµένου να επιτευχθεί εύλογη παρουσίαση των
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
Στην παρούσα περίοδο, όπως και σε προηγούµενες, η Εταιρεία δεδιενήργησε προβλέψεις για παροχές
σε εργαζόµενους µετά την έξοδο από την υπηρεσία. Τα ποσά των αποζηµιώσεων λόγω εξόδου από την
υπηρεσία προκύπτουν από προγράµµατα καθορισµένων παροχών και καταχωρούνται στα αποτελέσµατα της
χρήσης κατά το χρόνο της αποχώρησης τους.
5. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή µιας υποχρεώσεως µε περισσότερα από ένα κονδύλια του
ισολογισµού
∆εν 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
Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2016
Προσθήκες περιόδου
Μειώσεις περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2016

Μηχανολογικό
ς εξοπλισµός

Μεταφορικά
µέσα

Έπιπλα &
λοιπός
εξοπλισµός

330.215,27
11.505,46
0
341.720,73

183.101,47
71.653,05
0
254.754,52

368.268,92
17.559,05
0
385.827,97

Σωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2016
Αποσβέσεις περιόδου
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2016

196.873,77
20.960,99
0
217.834,76

134.879,84
9.133,14
0
144.012,98

317.962,94
16.201,23
0
334.164,17

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2016

123.885,97

110.741,54

51.663,80

341.720,73
2.171.017,85
0
2.512.738,58

254.754,52
133.682,39
0
388.436,91

385.827,97
169.622,63
0
555.450,60

Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2017
Προσθήκες περιόδου
Μειώσεις περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2017
Σωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις
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Υπόλοιπο 1.1.2017
Αποσβέσεις περιόδου
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2017
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2017

217.834,76
2.031.705,89
0
2.249.540,65

144.012,98
86.394,37
0
230.407,35

334.164,17
139.718,86
0
473.883,03

263.197,93

158.029,56

81.567,57

6.2. Επενδυτικά ακίνητα
Τα επενδυτικά ακίνητα αφορούν:
1) Αγρό στη θέση Καλάµι Πλαταµώνα Πιερίας,έκτασης 561,00 τ.µ. (50%)
2) Αγρό στη θέση ΞηροκάµπιΠλαταµώναΠιερίας,έκτασης 4.893,40 τ.µ. (50%)
3) Αγρό στη θέση ΞηροκάµπιΠλαταµώναΠιερίας,έκτασης 5.285,00 τ.µ. (50%)
4) Οικόπεδο στη Λάρισα στη θέση Βραστήρας, έκτασης 568,50 τ.µ.
5) Αγρό στην Οινόη Κοζάνης 20.000,00 τ.µ.
6) Αγροτεµάχια στο Πλατύ Ηµαθίας 48.000,00 τ.µ.
7) Εργοστάσιο παραγωγής λιπασµάτων
8) Αγροτεµάχιο Ελασσόνα θέση Ρίζωµα – Καλούδα 21.445 τ.µ

Πίνακας µεταβολών επενδυτικών ακινήτων
Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2016
Προσθήκες / Μειώσεις περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2016
Σωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2016
Αποσβέσεις περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2016
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2016
Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2017
Προσθήκες περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2017
Σωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2017
Αποσβέσεις περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2017
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2017

Γήπεδα
786.500,00
0,00
786.500,00
0,00
0,00
0,00
786.500,00
786.500,00
2.312.214,06
3.098.714,06
0,00
362.214,74
362.214,74
2.736.499,32
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6.3. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Πίνακας µεταβολών άυλων πάγιων στοιχείων

Λογισµικά
προγράµµατα

Έξοδα πολυετούς
απόσβεσης

Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2016
Προσθήκες/ Μειώσεις περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2016

119.305,56
930,00
120.235,56

413.166,63
0,00
413.166,63

Σωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2016
Αποσβέσεις περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2016

107.450,10
1.565,65
109.015,75

389.264,22
6.438,30
395.702,52

11.219,81

17.464,11

120.235,56
16.404,01
136.639,57

413.166,63
83.995,66
497.162,29

109.015,75
27.623,82

395.702,52
69.290,02

136.639,57

464.992,54

0,00

32.169,75

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2016
Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2017
Προσθήκες περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2017
Σωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2017
Αποσβέσεις περιόδου
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2017
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2017

7. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
7.1 Αποτίµηση στο κόστος κτήσεως
α) Συµµετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες
Οι Συµµετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες αποτιµήθηκαν στο κόστος κτήσεως τους και
αναλύονται ως εξής:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Συµµετοχή
ΣΥΓΧ.ΕΡΓΟΤΙΜΟΣ ΣΥΜ.ΤΕ∆ΡΑ-ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΥΓΧ.ΕΡΓΟΤΙΜΟΣ ΣΥΜ.Κ/Ξ ΤΕ∆ΡΑ-ΖΑΧΑΡΗΣ
ΣΥΝΕΤ.ΜΕΡΙ∆ΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Κ/Ξ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΑΤΕ-ΑΦΟΙ ΣΟΥΡΛΑ ΑΤΕΒΕ-ΤΕ∆ΡΑ ΑΤΕ
Κ/Ξ ΤΕ∆ΡΑ ΑΤΕ-ΝΑΟΥΜ Σ.Θ. ΑΤΕ
Κ/Ξ ΝΑΟΥΜ Σ.Θ.ΑΤΕ-ΤΕ∆ΡΑ ΑΤΕ
Κ/Ξ ΤΕ∆ΡΑ ΑΤΕ-ΚΛΜ ΑΕ
Κ/Ξ ΤΕ∆ΡΑ ΑΤΕ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Κ/Ξ ΤΕ∆ΡΑ ΑΤΕ-ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΑΤΕ
Κ/Ξ ΤΕ∆ΡΑ ΑΤΕ-ΖΑΧΑΡΗΣ ΟΕ (ΩΣ 18.00.31.0000)
Κ/Ξ ΤΕ∆ΡΑ ΑΤΕ-ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ(ΑΠΟΒΟΛ)
Κ/Ξ ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ - ΤΕ∆ΡΑ ΑΤΕ - ΘΕΤΙΣ ΑΤΕ (ΟΙΚ ΕΛ)
Κ/Ξ ΤΕ∆ΡΑ-ΝΑΟΥΜ (ΑΠΟΑΡ)

Αξία την
31.12.2017
4.880,50
9.000,00
220,14
1.053,11
6.000,00
4.000,00
18.000,00
11.250,00
3.919,54
90.000,00
6.000,00
1.613,00
5.000,00
160.936,29
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β) ∆άνεια και απαιτήσεις
Οι µακροπρόθεσµες απαιτήσεις της 31.12.2017 αξίας ευρώ 12.412,68, αντιπροσωπεύουν δοσµένες εγγυήσεις
και αναλύονται ως εξής:

1.
2.
3.
4.
5.

∆οσµένες εγγυήσεις
ΕΓΓΥΗΣΗ ∆ΕΗ
∆ΕΥΑΛ
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ
ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΑΠΟΜΕΛ
ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Αξία την
31.12.2017 σε €
1.483,22
70,00
10.520,00
250,00
89,46
12.412,68

8. Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
8.1 Αποθέµατα
α) Έτοιµα και ηµιτελή προϊόντα
Κατά την ηµεροµηνία Ισολογισµού, τα αποθέµατα ετοίµων και ηµιτελών προϊόντων αξίας την 31.12.2017,
ευρώ 858.075,66, 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 σταθµικού κόστους.
β) Προκαταβολές για κυκλοφορούντα στοιχεία και υπηρεσίες
Οι προκαταβολές, αξίας την 31.12.2017 ευρώ 306.969,03, έχουν δοθεί από την Εταιρεία για αγορά
αποθεµάτων σε Προµηθευτές, είναι κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού και δεν απαιτείται προεξόφληση
κατά την ηµεροµηνία αναφοράς των οικονοµικών καταστάσεων.
8.2 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
α) Εµπορικές απαιτήσεις
Οι εµπορικές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Εµπορικές απαιτήσεις
Πελάτες
Πελάτες επισφαλείς
Σύνολο

31/12/2017

31/12/2016

3.031.490,05

3.289.937,59

86.294,16

0,00

3.117.784,21

3.289.937,59

25

Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις
Χρήση 2017 (1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2017)
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε Ευρώ)
β) Λοιπές απαιτήσεις
Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Λοιπές απαιτήσεις
Χρεώστες διάφοροι
Μείον: προβλέψεις
Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συνδεµένων
επιχειρήσεων
Λογαριασµοί διαχείρισης προκαταβολών και
πιστώσεων
Σύνολο

31/12/2017

31/12/2016

721.076,08
-450.000,00

109.013,78

559.013,78
271.076,08

-450.000,00

109.013,78

338.015,68

399.724,35

94.469,32

55.548,54

703.561,08

-450.000,00

564.286,67

Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας προέβη σε σχηµατισµό πρόβλεψης ποσού € 450.000,00 για την κάλυψη του
κινδύνου µη ρευστοποίησης της απαίτησης από εταιρεία µε έδρα τη Ρουµανία. Οι εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης
βασίζονται στο γεγονός ότι αφενός υπάρχουν οι αµετάκλητες δικαστικές αποφάσεις υπ’ αριθµ. 325/2013 και
409/2013 του αστικού τµήµατος του ∆ικαστηρίου της Άρτζες που δικαιώνουν την Εταιρεία και αφετέρου η
εν λόγω Ρουµανική Εταιρεία έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτώχευσης. Η Εταιρεία έχει χαµηλή θέση (Νο. 54)
στον πίνακα των πιστωτών και δεν αναµένεται να ρευστοποιήσει µέρος ή όλη την απαίτηση καθότι η
Ρουµανική Εταιρεία δε έχει στην κατοχή της σηµαντικού ύψους περιουσιακά στοιχεία.
γ) Προπληρωµένα έξοδα
Τα προπληρωµένα έξοδα αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Προπληρωµένα έξοδα
Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων
Υπηρεσίες στάθµευσης
Τέλη κυκλοφορίας
Σύνολο

31/12/2017
14.779,21
0,00
0,00
14.779,21

31/12/2016
6.790,86
2.661,29
4.416,72
13.868,87

31/12/2017
24.820,85
24.820,85

31/12/2016
24.820,85
24.820,85

31/12/2017
3.847,33
968.190,48
972.037,81

31/12/2016
10.033,32
496.915,87
2.058.679,52

δ) Εµπορικό χαρτοφυλάκιο
Το εµπορικό χαρτοφυλάκιο αναλύεται στον κατωτέρω πίνακα:
Εµπορικό χαρτοφυλάκιο
Λοιπά χρεόγραφα
Σύνολο

ε) Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Τα ταµειακά διαθέσιµα αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Ταµειακά διαθέσιµα
Ταµείο (µετρητά)
Καταθέσεις όψεως
Σύνολο
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9. Λογαριασµοί καθαρής θέσεως
9.1 Κεφάλαιο
Το καταβληµένο κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείται σε 552.523 κοινές µετοχές ονοµαστικής αξίας ευρώ
2,93η κάθε µία και ανέρχεται την 31.12.2017 σε ευρώ 1.618.892,39.Στην περίοδο 1.1-31.12.2017 υπήρξε
αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου λόγω της προαναφερόµενης συγχώνευσης µε την ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Α.Ε.
(βλέπε στην παράγραφο 1 του παρόντος προσαρτήµατος).
9.2 Αποθεµατικά κεφάλαιο και αποτελέσµατα εις νέο
Τα αποθεµατικά κεφάλαια της 31.12.2017 αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Αποθεµατικά κεφάλαια
Τακτικό αποθεµατικό

31/12/2017

31/12/2016

409.109,81

409.109,81

Ειδικά αποθεµατικά

3.701.869,30

320.855,07

Σύνολο

4.110.979,11

729.964,88

Αποτελέσµατα εις νέο
Αποτελέσµατα χρήσεως µετά από φόρους

31/12/2017

31/12/2016

288.515,90

-21.085,34

Ζηµίες προηγουµένων χρήσεων

-967.543,07

2.090.854,90

Σύνολο

-679.027,17

2.069.769,56

10. Προβλέψεις
10.1 Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω αποχωρήσεως από την υπηρεσία
Η Εταιρεία, κατά πάγια τακτική, δε διενεργεί προβλέψεις για παροχές σε εργαζόµενους µετά την έξοδο από
την υπηρεσία. Τα ποσά των αποζηµιώσεων λόγω εξόδου από την υπηρεσία καταχωρούνται στα
αποτελέσµατα της χρήσης κατά το χρόνο της αποχώρησης τους.
10.2 Λοιπές προβλέψεις
Κατά την 31.12.2017 δεν υφίστανται λοιπές προβλέψεις.
11. Υποχρεώσεις
11.1 Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
11.1.1 ∆άνεια
Τα µακροπρόθεσµα δάνεια της Εταιρείας κατά την 31.12.2017 ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 224.734,25 τα
οποία προήλθαν από την συγχώνευση της µε την ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Α.Ε..
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11.2 Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
11.2.1 Βραχυπρόθεσµα τραπεζικά δάνεια
Οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις από δάνεια προς τράπεζες την 31.12.2017 αναλύονται ως εξής:
Βραχυπρόθεσµα τραπεζικά δάνεια
Τράπεζα Πειραιώς 5614035413665
Τράπεζα Πειραιώς 5614071132621621
BMW AUSTRIA BANK (απόκτηση αυτοκινήτου)
∆ανειακός Λογαριασµός στην Τράπεζα Πειραιώς 665
∆ΑΝΕΙΑΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 621
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Λ/36180591[ΚΕΦ.ΚΙΝΗΣΗΣ]
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Λ/43643335[εγγ.ΕΠΓ]
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Λ/446276589[ΕΝΥΠΟΘΗΚΟ 493]
Σύνολο

31/12/2017
0,00
0,00
0,00
1.538,56
0,03
858.971,95
99.358,45
153.622,20
1.113.491,19

31/12/2016
564,76
18,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
582,86

Τα δάνεια αυξήθηκαν κυρίως λόγω της συγχώνευσης µε την ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Α.Ε.

11.2.2 Εµπορικές υποχρεώσεις
Οι εµπορικές υποχρεώσεις την 31.12.2017 ανέρχονται σε ευρώ 2.004.736,54 και αναλύονται ως εξής:
Εµπορικές υποχρεώσεις
Προµηθευτές
Επιταγές πληρωτέες
Σύνολο

31/12/2017
827.811,39
1.176.925,15
2.004.736,54

31/12/2016
895.498,17
1.011.058,79
1.906.556,96

11.2.3 Φόρος εισοδήµατος
Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος (καταβλητέος) προκύπτει µετά την αναπροσαρµογή του λογιστικού
αποτελέσµατος µε τις µη εκπιπτόµενες στην φορολογία εισοδήµατος δαπάνες. Οι δηλώσεις φόρου
εισοδήµατος κατατίθενται στις φορολογικές αρχές σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζηµίες που
δηλώνονται παραµένουν προσωρινά εκκρεµείς έως ότου οι φορολογικές αρχές εξετάσουν τις φορολογικές
δηλώσεις και τα βιβλία της Εταιρείας και οριστικοποιηθούν οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Οι
φορολογικές ζηµιές, στο βαθµό που αυτές αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, µπορούν να
χρησιµοποιηθούν για τον φορολογικό συµψηφισµό κερδών των πέντε επόµενων χρήσεων που ακολουθούν
τη χρήση που αφορούν.
Κατά την παρούσα χρήση, η Εταιρεία δεν έχει υποχρέωση φορολογίας εισοδήµατος, λόγω του γεγονότος ότι
υπάρχουν επαρκείς φορολογικές ζηµίες οι οποίες προήλθαν από την συγχώνευση µε την ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΑΤΑ.
Α.Ε.
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11.2.4 Λοιποί φόροι-τέλη
Οι υποχρεώσεις από λοιπούς φόρους και τέλη ανέρχονται την 31.12.2017 σε ευρώ 213.932,02 και
αναλύονται στο κατωτέρω πίνακα:
Υποχρεώσεις από λοιπούς φόρους
ΦΠΑ
ΦΜΥ & εισφορά αλληλεγγύης
Φόρος από επιχειρηµατική δραστηριότητα
Φόρος µερισµάτων
Φόρος εργολάβων
Σύνολο

31/12/2017
164.096,80
7.616,38
30.278,64
0,00
11.940,20
213.932,02

31/12/2016
114.281,73
3.716,17
29.825,34
20.000,00
13.892,61
181.715,85

11.2.5Ασφαλιστικοί οργανισµοί
Οι υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισµούς ανέρχονται την 31.12.2017 σε ευρώ 43.632,36 και
αναλύονται στο κατωτέρω πίνακα:
Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισµούς
Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ΤΣΜΕ∆Ε
Σύνολο

31/12/2017
40.001,47
3.630,89
43.632,36

31/12/2016
22.804,98
0,00
22.804,98

11.2.6 Λοιπές υποχρεώσεις
Οι λοιπές υποχρεώσεις ανέρχονται την 31.12.2017 σε ευρώ 786.429,83 και αναλύονται στον κατωτέρω
πίνακα:
Λοιπές υποχρεώσεις
Αποδοχές πληρωτέες

31/12/2017

31/12/2016

3.131,35

3.217,79

Υποχρεώσεις προς αποχωρήσαντες µετόχους

196.452,07

214.276,07

Μερίσµατα πληρωτέα
Προκαταβολές πελατών
Οφειλόµενες δόσεις συµµετοχών
Σύνολο

98.139,01
487.094,40
1.613,00
786.429,83

165.976,94
629.767,71
1.613,00
1.013.238,51
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11.2.7Έξοδα χρήσεως δουλευµένα
Τα έξοδα χρήσεως δουλευµένα ανέρχονται την 31.12.2017 σε ευρώ 5.044,49 και αναλύονται στον κατωτέρω
πίνακα:
Έξοδα χρήσεως δουλευµένα
∆απάνες ηλεκτρικής ενέργειας (∆.Ε.Η.)
∆απάνες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας (COSMOTE)
∆απάνες ύδρευσης (∆.Ε.Υ.Α.Λ.)
Κοινόχρηστες δαπάνες
∆απάνες Φυσικού αερίου (ΕΠΑ Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας)
Σύνολο

31/12/2017
3.945,95
186,00
29,00
883,54
0,00
5.044,49

31/12/2016
2.953,08
3.149,32
31,5
2.567,20
459,15
9.160,25

12. Έσοδα και έξοδα σηµαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σηµασίας
Ακολουθεί ανάλυση αυτών των εσόδων και εξόδων στους παρακάτω πίνακες:
Άλλα έσοδα
Ενοίκια τεχνικών έργων
Επιδοτήσεις ΟΑΕ∆
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
Σύνολο

Έξοδα ∆ιοίκησης

31/12/2017
0,00
1.369,50
0,00
1.369,50

31/12/2016
810,00
1.570,50
3.340,04
5.720,54

31/12/2017

31/12/2016

Αµοιβές & έξοδα προσωπικού

108.246,53

116.604,79

Αµοιβές & έξοδα τρίτων

146.603,36

177.794,76

Παροχές τρίτων

112.048,99

107.075,42

Φόροι - τέλη

16.880,81

30.422,11

∆ιάφορα έξοδα

77.520,82

93.193,89

Αποσβέσεις

28.623,55

20.783,98

Προβλέψεις

0,00

450.000,00

489.924,05

995.874,95

Σύνολο
Έξοδα ∆ιάθεσης
Αµοιβές & έξοδα προσωπικού

31/12/2017

31/12/2016

108.246,51

116.604,77

0,00

0,00

52.363,67

49.206,59

Φόροι - τέλη

57.548,72

103.712,63

∆ιάφορα έξοδα

98.666,39

118.614,66

Αποσβέσεις

28.836,68

20.938,74

345.661,98

409.077,39

Αµοιβές & έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων

Σύνολο
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Άλλα έξοδα και ζηµιές
Έξοδα προηγούµενων χρήσεων
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
Τέλος επιτηδεύµατος
Προβλέψεις επισφαλών επίδικων απαιτήσεων
Σύνολο

31/12/2017
213,88
13.134,88
-3.729,07
0,00
0,00
9.619,69

31/12/2016
16.760,00
13.913,21
0,00
1.400,00
450.000,00
482.073,21

13. Τόκοι που ενσωµατώθηκαν στην αξία περιουσιακών στοιχείων στην περίοδο
Στη διάρκεια της περιόδου δεν ενσωµατώθηκαν τόκοι στην αξία περιουσιακών στοιχείων.

14. Προτεινόµενη διάθεση κερδών
Με βάση τα ΕΛΠ, το µέρισµα εµφανίζεται στην καθαρή θέση. Με την έγκριση της καταβολής του από την
Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, µεταφέρεται από την καθαρή θέση στις λοιπές βραχυπρόθεσµες
υποχρεώσεις. Το αποτέλεσµα της χρήσης µετά από φόρους ήταν ζηµιογόνο και µεταφέρθηκε στην καθαρή
θέση.
15. Καταβληθέντα µερίσµατα στην περίοδο
Στην κλειόµενη περίοδο δεν καταβλήθηκαν µερίσµατα.
16. Λογιστικός χειρισµός ζηµιών περιόδου
Οι ζηµίες χρήσεως µετά από φόρους µεταφέρθηκαν στην καθαρή θέση ως ζηµίες εις νέο, προκειµένου να
καλυφθούν µε κέρδη επόµενων χρήσεων.
17. Αναβαλλόµενοι φόροι
Η Εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόµενων φόρων.
18. Κατηγορίες και αµοιβές προσωπικού
Ο µέσος όρος των απασχολούµενων ανά κατηγορία ανέρχεται σε άτοµα:

∆ιοικητικό προσωπικό (Μισθωτοί)
Ηµεροµίσθιο προσωπικό
Σύνολο

31/12/2017
34
5
39

31/12/2016
17
32
49
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Η Εταιρεία σε σχέση µε το απασχολούµενο προσωπικό επιβαρύνθηκε µε τα εξής ποσά:

Μισθοί και ηµεροµίσθια
Κοινωνικές επιβαρύνσεις
Σύνολο

31/12/2017
642.179,08
277.718,33
919.897,41

31/12/2016
665.041,57
325.394,58
990.436,15

19. Ανάλυση του κύκλου εργασιών ανά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές περιοχές
Ο κύκλος εργασιών αναλύεται ως εξής:
31/12/2017

31/12/2016

Κατηγορίες δραστηριότητας
Εµπορική δραστηριότητα
Παροχή υπηρεσιών
Σύνολο

32.943,55
7.463.151,12
7.496.094,67

166.287,64
8.095.510,48
8.261.798,12

Γεωγραφικές αγορές
Εσωτερική αγορά
Ευρωπαϊκή αγορά
Αγορές τρίτων χωρών
Σύνολο

7.496.094,67
0,00
0,00
7.496.094,67

8.261.798,12
0,00
0,00
8.261.798,12

20. Προκαταβολές και πιστώσεις σε µέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων
∆εν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.
21. Συµµετοχές σε εταιρείες µε απεριόριστη ευθύνη των εταίρων
∆εν υπάρχουν τέτοιες συµµετοχές.
22. Στοιχεία της Εταιρείας που καταρτίζει ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις του τελικού
συνόλου επιχειρήσεων, µέρος του οποίου αποτελεί η Εταιρεία ως θυγατρική
Η Εταιρεία δεν ανήκει σε όµιλο επιχειρήσεων για το οποίο καταρτίζονται ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις.
23. Στοιχεία της Εταιρείας που καταρτίζει ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις µερικού
συνόλου επιχειρήσεων, µέρος του οποίου αποτελεί η Εταιρεία ως θυγατρική
Η Εταιρεία δεν ανήκει σε µερικό όµιλο επιχειρήσεων για το οποίο καταρτίζονται ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις.
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24. Τόπος στον οποίο διατίθενται οι ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις
∆εν συντρέχει περίπτωση.
25. Αµοιβές σε µέλη διοικητικών διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων
∆εν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.
26. Συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη
Οι συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Συναλλαγές και υπόλοιπα µε συνδεµένα µέρη
Σωρευτικές πωλήσεις
Πωλήσεις αγαθών
Πωλήσεις υπηρεσιών
Σωρευτικές αγορές
Αγορές αγαθών
Λήψη υπηρεσιών
Υπόλοιπα απαιτήσεων τέλους χρήσεως
Απαιτήσεις από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
Υπόλοιπα υποχρεώσεων τέλους χρήσεως
Υποχρεώσεις από αγορές αγαθών και υπηρεσιών

31/12/2017

31/12/2016

0,00
4.832.880,85
4.832.880,85

0,00
6.112.685,71
6.112.685,71

25.593,60
60.940,07
86.533,67

44.918,45
151.487,51
196.405,96

1.115.863,50
1.115.863,50

2.675.097,99
2.675.097,99

39.180,31
39.180,31

187.145,03
187.145,03

27. Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του νόµου
Η Εταιρεία δεν ανήκει στην κατηγορία των πολύ µικρών οντοτήτων.
28. ∆ιακανονισµοί (συµφωνίες) που δεν εµφανίζονται στον ισολογισµό µε σηµαντικές θετικές ή
αρνητικές επιπτώσεις επί της Εταιρείας
∆εν υφίστανται τέτοιοι διακανονισµοί.
29. Χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόµενες υποχρεώσεις που δεν εµφανίζονται
στον ισολογισµό
α) Χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις
Η Εταιρία δεν έχει συνάψει συµβάσεις λειτουργικών µισθώσεων.
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β) Εγγυήσεις
Η Εταιρία έχει χορηγήσει τις εγγυητικές επιστολές προς διάφορους τρίτους:

Αριθµός
154733
162360
2917543673
2917543674
156301
2917113055
2917113059
2917118059
3158
3194
3195
3220

Τράπεζα
ΤΣΜΕ∆Ε
ΤΣΜΕ∆Ε
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΣΜΕ∆Ε
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΥΝ/ΣΤΙΚΗ
ΣΥΝ/ΣΤΙΚΗ
ΣΥΝ/ΣΤΙΚΗ
ΣΥΝ/ΣΤΙΚΗ

Είδος
ΚΕ
ΚΕ
ΚΕ
ΚΕ
ΚΕ
ΚΕ
ΚΕ
∆Κ
∆Κ
ΚΕ
ΚΕ
∆Κ

16
10
25
25
25
22
22
28
22
17
17
15

2917549620
2917554784
2917554786
2917555294
165295
3134
169788
128134
168316
128135
168315
167222
166818
167293
167161
167160

ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΣΜΕ∆Ε
ΣΥΝ/ΣΤΙΚΗ
ΤΣΜΕ∆Ε
ALPHA
ΤΣΜΕ∆Ε
ALPHA
ΤΣΜΕ∆Ε
ΤΣΜΕ∆Ε
ΤΣΜΕ∆Ε
ΤΣΜΕ∆Ε
ΤΣΜΕ∆Ε
ΤΣΜΕ∆Ε

ΚΕ
ΚΕ
ΚΕ
∆Κ
ΚΕ
ΚΕ
∆Κ
ΚΕ
∆Κ
ΚΕ
∆Κ
ΚΕ
ΚΕ
ΚΕ
ΚΕ
ΚΕ

8
16
16
28
9
4
29
8
7
8
7
15
22
20
8
8

Έκδοση
5
6
10
10
10
1
1
12
9
11
11
12

9
11
11
12
3
8
5
6
12
6
12
7
6
7
7
7

2013
2015
2013
2013
2013
2014
2014
2015
2017
2017
2017
2017

Ποσό
EURO
46.710,00
13.580,58
3.272.205,00
467.460,00
145.142,00
574.500,00
1.723.480,00
15.700,00
30.000,00
84.510,00
126.425,00
15.000,00

2014
2015
2015
2015
2016
2017
2017
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

35.083,00
386.530,00
1.250.030,00
31.420,00
95.515,00
95.515,00
20.000,00
154.804,00
15.000,00
43.080,00
5.000,00
3.255,00
4.400,00
515,00
502,00
512,00

Υπηρεσία
∆ΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
∆ΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΠΕΡΙΦ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ
ΑΝΕΘ Α.Ε.
ΑΝΕΘ Α.Ε.
ΑΝΕΘ Α.Ε.
ΑΝΕΘ Α.Ε.
ΑΝΕΘ Α.Ε.
ΑΝΕΘ Α.Ε.
ΑΝΕΘ Α.Ε.

Έργο

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΒΙΟΑΡΓ

ΤΕ∆ΡΑ ΑΤΕ
Κ/Ξ ΤΕ∆ΡΑΝΑΟΥΜ
ΤΕ∆ΡΑ ΑΤΕ

ΑΠΟΒΟΛ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΟΙΚΕΛ

Κ/Ξ ΤΕ∆ΡΑΤΕΜΕΚ
ΒΕΡΜΙΟΝΤΕ∆ΡΑΘΕΤΙΣ

∆ΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΑΠΟΑΡ

Κ/Ξ ΤΕ∆ΡΑΝΑΟΥΜ

ΒΙΟΑΓ

Κ/Ξ ΤΕ∆ΡΑΕΚΤΩΡ

ΑΠΟΑΓ
ΧΑ∆Α

ALPHA ΤΣΜΕ∆Ε
46.710,00
13.580,58

ΠΕΙΡΑΙΩ
Σ

ΣΥΝ/ΚΗ

185.954,60
467.460,00
29.028,40
574.500,00
515.768,34
15.700,00
30.000,00
84.510,00
126.425,00
15.000,00

35.083,00
386.530,00
375.009,00
31.420,00
95.515,00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
∆ΕΥΑ ΑΡΤΑΣ
∆ΕΥΑ ΑΡΤΑΣ

95.515,00
20.000,00
154.804,00
15.000,00

ΑΠΟΑΝΚΑ ΤΕ∆ΡΑ ΑΤΕ
43.080,00

∆ΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ
∆ΕΥΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΠΟΑΠ
ΟΙΚ-ΤΡΙΚ
ΧΕΙΜ

ΤΕ∆ΡΑ ΑΤΕ
ΤΕ∆ΡΑ ΑΤΕ
ΤΕ∆ΡΑ ΑΤΕ

∆ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Ο∆ΟΕΛ

ΤΕ∆ΡΑ ΑΤΕ

5.000,00
3.255,00
880,00
515,00
502,00
512,00
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γ) Ενδεχόµενες υποχρεώσεις
Η Εταιρεία κατά την παρούσα χρήση 2017, βρίσκεται υπό έλεγχο για την έκδοση της έκθεσης φορολογικής
συµµόρφωσης, ο οποίος όµως ακόµη δεν έχει ολοκληρωθεί. Παρόλα αυτά και λόγω του γεγονότος ότι έχει
γίνει σηµαντικό µέρος της εν λόγω ελεγκτικής εργασίας δεν αναµένεται να προκύψουν σηµαντικά θέµατα ή
επιπρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις.
30. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού
Εκτός του γεγονότος που περιγράφεται ανωτέρω στην παρ. 29γ, δε συνέβησαν άλλα γεγονότα.

Λάρισα, 8 Φεβρουαρίου 2018
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.&
∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ
∆.Σ.

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΛΙΟΥ
Α∆Τ ΑΙ. 279246

ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΤΟΛΙΟΥ
Α∆Τ ΑΗ. 769833

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
Α∆Τ ΑΝ 320725
Αρ. αδείας Α' τάξης 70240
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